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Prezidentas įspėjo Franciją
Sako

la
bai nepatenkinta is Francijos į įuvoj buvo sustabdytas vienai minutei visoks judėjimas,—-i

niai apsitašę

Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai

Lietuvos ateitinin
kų reikalai

darbininkiški 
bet suvažiavi

FRAKCIJA NEGAUS 
PASKOLOS

Suv. Valstijų vyriausybė
IEŠKO PBJOETELYSTĖS 
Atlantic -4

rikos Legi 
kos Darbo F

V^S$Į ^ALIŲ iCiTALIKAI

p Eina nuo 1915 m
* ? j 5b , ■

skolų mokėjimo klausime. Tas ; 
nepasitenkinimas padiėjo, kai | 
Francijos vyriausybė nustojo 
svarstyti.'derėjimųsi dėl skolų. 
Kai Francijos skolų delegacija 
sugrįžo iš Washingtono Pary
žiun, tai skolų reikals atidėtas. 
Todėl prezidentas Coolidge Įs
pėjo Francijų ir pasakė, kad 
Amerikos valdžia nepritars 
paskolai Amerike. 0 Francija 
nori dabar čia pasiskolinti 
$100,000.000.

Kaunas,' (Elta) 1925 m. spalių mėn. 9 d. — Penkeriu 
metu Vilniaus pagrobimo sukaktuvėms paminėti susidarė Ge
dulo Komitetas. Spalių devintą, dvyliktų valandą, visoj Lie- 

. va' 
kare buvo paskaitos. Spalių dešimtą ruošiamos protesto de- 

i monstracijos su fakelais; spalių vienuoliktą rinkliava Vilniui 
vaduoti.

ja ir Legionas gal 
sasidraugaus

4. čeža

SUSITARĖ DEL SKOLŲ
Čeko-Slovakijos skolų dele

gacija susitarė su Amerikos 
vyriausybe dėl karo skolų mo
kėjimo.

Čeko-Slovakija skolinga A- j
merikai $115,009,000. Mokės ' )nįs dienomis, atvykus jiems Į dentų vargų, nutarė pastaty- 
per 62 metu. Per pirmuosius. Bosi oną. neprošalĮ ir mums ar-,dinti Kaune didelius namus — 
18 metų mokės kasmet po $3,- 
000,000. Gi po to po $6,000,000.

ATEITININKŲ ATSTOVAI 
BOSTONE

Daug jau buvo rašyta Ame. 
rikos lietuvių katalikų laikra
ščiuose apie Ateitininkų atsto
vus ir jų misijų Amerikoj. Šio-

vysta ir krinta purvynam Jaus
dama pavojų, kuris gręsia iš
naikinti geruosius ,Lietuvos 
žmones, ateitininkų organiza
cija rimtai susirūpino. Trokš
dama bent kiek sumažinti stu-

ę. N. J. — Ame- 
legatas Ameri- 

jraeijos suvažia
vime sveikiiH :<ietegatus ir sa
kė, kad Legi has norėtų turė
ti su Federači a ąrthnus ryšius. 
Girdi abi orj iuizacijos turin
čios bendrų t sslų. Abiem rū- 
pįs amerikąaH imas, vaikų dar
bo panaikint tas ir nusistaty
mas prieš kai tunizmą. Tuose 
dalykuose Fe Gracija ir legio
nas turį veikę bendrai.

Iš vėlesnių f’eedracijos suva
žiavimo svai 
simas koopei 
gimo klaus 

Nors ikši 
bankai sekė:

mu buvo klau- 
ų bankų stei-

čiau su jais susipažinti.
UW,UW. VII ptj IU IJU ipU.UUU.VAA.). j ,, ... , ,

■n • i a. i-j 4. u.- Kas vra ateitininkai ?Prezidentas Coolidge sutarti I
užgynė ir Čeko-Slovakų delega-1 
cija išvažiavo namo. ’ ; ir doriausios

----------------- įčios jaunuomenė;
ATSINAUJINO DARBAI
So. Windham, Me. — Vilno- j jį pasaulio karą, 

nė audiminė buvo užsidarius j galo stiprios, 
rugsėjo 4 d. Dabar priimta 350 
darbininkų ir darbai prasidėjo 
eiti pilnų laiką.

PRADĖJO ŠVĘSTI
Šiemet Italijoj pirmu sykiu

i bendrabutį, kuriame rastų pa- 
įstogės keletas šimtų tos organi- 
Įzacijos narių. Tuo tikslu ir jos 

Tai yra Lietuvos kilniausios atstovai kun. S. Kiškis ir stud. 
mokslus einam A. Tylenis yra atvykę Anieri- 

■s organizacija, kon. Misija sekasi gerai. Nors 
Ji yra įsikūrus jau prieš Didy-: dabar Amerikos gyvenimo ap- 

‘ ‘ Būdama bejlinkybės yra daug sunkesnės,
sveikos dvasios, j bet žmonės, atjautą reikalo 

svarbumų, gausiai remia. Jie 
jau yra* surinkę 10 tūkstančių 
dolerių. Ir iš tikro, kas gali 
neremti gražiausio "Lietuvos

mas rado reikalo įspėti unijas 
atsargiai steigti naujas bankas. 
Nurodė, kad pasisekimas gali 
būti tik patyrusių, gabių ban
kininkų vedamas. Todėl steig
ti galima tik suradus atsakan
čius banko vedėjus.

RENGĖSI NUŽUDYTI 
KARALIENĘ

Jassų mieste buvo ruoštas 
pasikėsinimas ant Rumunijos 
karalienės gyvasties spalio 11 
d. Tų dienų buvo minėjimas 
Besarabijos prijungimas prie 
Rumunijos. Pasikesintojai bu
vo susekti ir suimti. Jų vadas 
buvo buvęs Rusijos armijos ka
rininkas.

Kooperacija gyvuoja, bruz-« 
da, bet veikia katalikai sau. o 
socialistai sau ir vieni Į kitus 
Šnairuoja.

Biznieriai spėja, kad dar 
Lietuvoje ekonominė padėtis 
greit nepagerėsianti, 
permaža yra kapitalo.

Politinis piliečių susiprati
mas mets į metų žyniai kyla. 
Apšvieta teip pat, tik pastebi
ma stoka kandidatu i techni
nes ir i ūkio žeutesniųsias mo
kyklas.

Dalinai tam kalti yra ir kaip 
kurių mokyklų nevisai tikę mo
kytojai vedėjai, bet dalinai kai- į

žomis grupėmis laikų ps 
damas. Teip kad jaunim0ij|gi 
ralis stovis' yra visai nor 
Iš daugio atsiranda vieųjį^l 
tas netikęs. Tai teip pat 
ir visame pasaulyje. Jaunį 
vienok, dabar daug mi 
drąsesnis ir draugiškesnis^

kultūfėj^

Pilna taika artėja
TAUTOS TARIASI APIE 

VISUOTINA TAIKA,

Locarno, šųfeiearija. — Ali- 
jantų ir vokiečių konferencija 
eina labai tvarkingai ir yra ge
ros vilties. k|td įvyks taikus 
susitarimas, francija ir Vo
kietija jaurubežių 
saugumo. Čeko-Slovakija su
sitarė su Vokietija. Nežinia

dar santikių Lenkijos su Vo
kietija.

Lenkijos užsienio reikalų mi- 
nisteris išvyko Į Maskvą. Ten 
tarsis apie pakeitimų dabarti
nių rubežių tarp Rusijos ir 
Lenkijos. Ijenkija ketinanti 
nusileisti ir pakeisti rubežių 
Rusijos naudai.
_-;.(Prfe šios progos turbūt iš
kils klausimas tarp Lietuvos ir 
Lenkijos dėl Vilniaus).

kas laimės sunku dahar atsjj 
bet jau visi pj-ie jų rengiasi:

Socijalistai paleido Į liaudį/^ 
labai platina toki obaispĄ^^^ 
kščionys valdžioje, o gyvg^ 
bloga, pabandykime balsuo^^ 

ti ir mūsų piliečiai, kurie iš .socijalistus. J\*gul jie pa^|p 
kiekvieno moksleivio nori pa-jdys kokiuos trejetą metų ygėi 
daryt tokį poną, kurs nieko ne-[bus geriau. O kai]) nebusš^- 
dirba. Nori, kad su plunks- riau tai po trejų metų vėl 
nele braižydamas ponišką duo- rinksime krikščioni 
ną valgytų. Kol ta nuomonė obalsj jie plaiina visais 
grius, dar ne mažai vandens riausiais organizuotais būdajSįi 
Nemune turės prabėgti. ‘žinoma, vieną kitą ant to 

Jaunoji moksleivija žymia; šio pasigaut į savo bučių.
yra katalikiškesnė už senąją, Į Dvarai parceliuojami ir įjfer 
matomai mokyklose Įgalinama '2-3 metus Ims visi dvarai pai- 
krikščioniškos drąsos ir susi,- celiuot baigti. Tbi
pratimo. ; Mažažemiai naujakuriai..^!

Yra daug keno kalbama, kad .'vena vi.-aiu. Kas turėjo šiėfc 
dabar jaunimas esąs labiau iš-,ti<4: pradžiai ūkį užsivesti, 
tvirkęs nė kaip prieš karų kad [tie 
buvo, bet mano nuomone ta' 
neįrodoma, 
giau būva gegužinių. 
Hų, šokių, kuriuose 
jaunimo labai daug.
demokratiškoje laisvoje šafyje'rių žinoma gali 
šalvie yra normalus dalykas, tik’ vienas- 
Jaunimą.- būriuos mažiau n.-it-nkinti 
tvinksta negu pakampiuose ma

gyvena gerai, o kas niękoTž^ 
neturėjo, tai tiems yra labfu';^ 

Tiesa -Jabar dau-:sunku. Bet nežiūrint to viso^-J® 
vakarė- kur tik dvaras parceliuojama, 

ikalvvauja tai ant kiekvieno šmotelio ra^jO 
Bet tas (laši kandidatu po 10-20 iš ku-/ 

gauti sklypą. 
-o kiti visi lieka ne-

toji organizacija yra nuveikus 
didžių darbų tėvynėj Lietuvoj. 
Laike karo, kada didelė Lietu
vos^ visuomenes, o taipipat ir 
ateitininkų dalis bmt) nublokš- ‘žiedo — ateitininkų, ypač pa- 
ta į Rusiją, tie darbštūs studen-įklausius jų prakalbų. Reiktų 

[akmeninės širdies.
! Todėl So. Bostoniečiai, kurie W 1 V — T • i

................  r.. .ir apsaugojo juos nuo pražūtim lyra geri katalikai ir susipartę f l]|(Į{}!|l Vngfi 12 IjArll VOS 
s ir tų dienų jgo> bolševikų įtakos. Jie įkvė-į L—pirma vąkarn tam}' v w

tų žmonių širdis Lietuvos Įtiksiu: (‘amriau 400 dol. • -------------
Sveikinu “Darbininko” skai

tytojus ir visus pažįstamus. 
Jau senokai rašiau — mat vis 
stoka laiko. Dienomis daug tu
riu tarnybos darbo, o vakarais 
dar dirbtų kaip kuriems valdi
ninkams prigelbiu jų užvilk
tuose darbuose ir kaip kuriems 

Į biznieriams padedu sąskaity- 
Įboje. Tai teip sakant kaip ir 
persidirba akys bespaksint į 
knygas ir skaitlines— tai tin
gisi rašyt. Bet teip sakant gy- Į 
venimo aplinkybės verčia kiek- 
vienų prie vakarinių darbų bo j 
iš algų nebegalima pragyventi, j 
Dar gerai tiems, kurie vakari
nių darbų gali gauti ir valioja 
dirbt Daug yra tokių, kurie ir 
galėtų ir norėtų dirbt, bet ne
sugeba darbų sugriebt. Man- 
gi kol kas dar toje srityje seka
si ir ko. ko, o jau darbų tai 
turiu tiek, kad tik galva, ran
kos ir akys valiotų. Ir dirbu 
nežiopsodamas. Na tiek to . . .

Dabar Lietuvoje pergyveno-i[ 
me teip vadinamą “valdžios 
krizį.” Bet ištikrųjų tai nebu
vo pamatinių permainų, tik 
tikslesnis katalikų jėgų per
grupavimas.

Vistiek tos pačios pajėgos 
veda ir politikoje ir ekonomi
joje ir tie patįs asmenys vado- 

Šiokių tokių permainų

švęsta Kolumbo Diena. Spalio |ta.i ir moksleiviai stiprino savo. 
12 dienoje visuose Italijos :brolius krikščioniškoj dvasioj i 
miestuose vieši namai buvo pa- J 
sipuošę vėliavomis ’ , /
buvo laikomos prakalbos. Kal-|P«J ; . ......... _ | -
bėtojai pabriežinėjo tą faktą, [laisvės ir nepriklausomybes i- B 
kad Kolumbas gimė Genooj. I- Idėją, jie daugiausia pasidarba-jg 
talijos mieste. Tą darė dėlto. p’O- kad i Lietuvių Sėmių Rusi- 
kad ispanų istorikai pradėjo Į-’joj buvo išrinkti tokie žmonės. ą+eBininkuS. 
rodinėti, kad Kolumbas buvo-kurie viešai pasauliu: pa>kelbe. __

jkad Lietuva turi būti laisva iri 
‘nepriklausoma. | ATEITININKŲ ATSTOVAI

Lietuvos nepriklausomybes | NAUJOJOJ ANGLIJOJ 
ateitininkai pirmieji i Noenai į Bostoną atvyko is j 

metė knygas ir stojo Į mirtiną ;Ciiicagos^Ateitininkų atstovai j 
'kovą už -laisve. Daugelis ten;kun. S. Kiskis ir stud. A. Tyle- 
paguldė savo galvas, c jų skai- nis. Apsistojo pas mūsų gerb. 
čiiije patys gabieji jų vadai: a.; kleboną kun. K. L rbonavičių. 
a. A. Matulaitis. Dovydaitis, i Matyt, jie laba: skubina, kad 
Riauba ir kiti. Nuo didžių dar- < jau 11 d. >paLų 
bu ir skurdo žuvo taip pat ir, Bostone prakalbas 
didžiausias Lietuvos krikščio-Įnės apie rengiamas prakalbas 
niškoio veikimo šulas a. a. V y- pažinojo tik bažnyčioje. \i>tik 
tautas Endziulaitis. ' [publikos buvo pilnutėlė svetai-

Ir dabar ateitininkai nešaln,J- Atstovų kalbos visiems la- 
milžiniškų krikščioniško veiki [bai patiko. Nežiūrint sunkaus 

[darbo ir ilgos kelionės atstovai 
žymiausius i buvo pilni ūpo. energijos ir

ispaniškos kilmės.
Šiemet Kolumbo Dienoje, sp.' 

12 d., paminėta 433-čics meti
nės Amerikos 
tuvės.

uradimo sukak- kovose

NAUJAS SEKRETORIUS
Prezidentas Coolidge atstatė 

karo sekretorių (ministeri) 
M'eeks. Į jo vietų paskyrė 
Dwight F. Davis iŠ Missouri 
valstijos.

KAIP DRŪTUOLIS ŽUVO
Berlin.—Sigmund Breitbart. 

42 m. amžiaus, buvo garsina
mas kaipo drūčiausias pasau
lio žmogus.. Jis dalyvaudavo 
cirkuose ir Įvairiais būdais ro
dė savo stiprybę. Dabar jis vi
nimi sau Įsibriežė, iš to užsi
nuodijo kraujas ir mirė.

UŽDRAUSTOS LIETUVIŲ 
GIEDOTOJŲ DR-JOS 

SUKAKTUVĖS
Pagėgiai, 19. IX. (Elta). 

Prūsų valdžia uždraudė Tilžės 
Lietuvių Giedotojų Draugijai 
surengti rugsėjo 20 d. 30 metų 
sukaktuves.

rems:

s u rengė So.

uz-

F. Virakas -

Žinios iš Lietuvos
Luotu iš Berlyno, šiomis 

dienomis iengv.i n-ezentimu 
luotu atvyko Nemunu iš Berly
no į Kauną vokiečių sportmim 

Vilheinias K rautas, 
ye E".ropą. IŠ Kan
apėmis Panevėžin.

keli 
no j

Pašto tarnautojai Vilniui7 k|| 
v a d u/> t i paaukojo vienos 
dienos savo uždarbį, šauliai 
susirinkime nutarė aukų rinki-- 
mo dar ne pradėti. Laukia iš 
iš Centro instrukcijų ir plaka-

Viiiaaųs kiau.-imu visuome
nė labai, susidomėjusi. Tikis 
kai kurio sodiečio lūpų tenka 
girdėti: “Nu ką gi mes vietų 
padarysime. Juk mūsų prie?, 
šai lenkai <!eši mt kart galiną©^’ 
n: už mus. Išžiuiysime tikfaL.^ 
savo vaikus ...”

; Spaliu 9 di.-ną manoma šv^' 
ti kaipo Tautos gedulos diėffi^.'

nio naštų. Ateitininkų organi
zacija išugdė ir i.
Lietuvos valstybės bei mokslo 
žmones. Užtenka paminėti, kad žinojome ta vakarų apie mūsų 
daugelis Lietuvos ministerių. Tėvynę. Publika gausiai plo- 
pav. Dm Bistras. M. Krupavi- jo ir sudėjusi At-kų Namams 
čius, Dr. Karvelis, A. Endziu-'virš 400 dolerių gerame ūpe 
laitis — vra ateitininkai. Žv- skirstėsi namo: Valio Kietu
mus mokslininkai: Prof. Pr.Įvos katalikiškas jaunime! Ta- 
Dovvdaitis. Prof. Dr. Saikaus- Į ve rems ne tik So. Bostoniečiai, 
kis. Prof. Kun. Kuraitis ir k.— Naujosios Anglijos
yra taip pat ateitininkai. į Katalikai!

Dabar ateitininkų organiza
cija turi apie 6,000 narių, ei- j 
pančių aukštesnius ir aukščiau- 
Įsi’rs mokslus. j

linksmumo. Daug Įdomaus su-

Publika gausiai plo
jo ir sudėjusi At-kų Namams

ATEITININKŲ ATSTOVŲ
MARŠRUTAS

Ateitininkų S. F. atstovą j v&uja.

labai 
kaip 
buvo
vasa-

SKLEIDŽIA MELAGINGUS 
GANDUS

Pasvalys. Už trijų kilomet- - ■ r 
rų nuo Pasvalio yra Žadeikių Į tčvų vaikai 
dvaras. Prieš karų jis buvo 
pavestas rusų kolonistams, ku
rie per karą vėl beveik visi iš
sikraustė. Dabar tas dvaras 
žemės reforma išdalintas į skly
pus, ir lieka tie sklypai tik pa
skirstyti numatytiems kandi
datams.

Štai kas yra ateitininkai. Jų kun. S. Kiškis ir stud. A. Tyle- [žinoma bus.
.■asinė galybė yra didelė. !nis. nesenai atvykę išChicagosJ Tikimasi-griežtesnės ir kon- 

turėję prakalbas So. Bos- kretesnės ^Vilniaus problemoje
dvasinė galybė yra didelė.

Bet materiališkai yra silpniBet materiališkai yra silpni. • ir jau t.... ,,.t f.................. . .......... ........ ___  ________ r________.
nes, dažniausia, būdami netur-; tone, artimiausiu laiku kalbės akcijos, kėli mas. Lietu vos va r-

i. kenčia dide-
:1Į skurdų, ypač dabar eidami
5mokslus Kauno universitete.
Įkuriame mokinami apie 2.000
j studentų.
į Gyvendami baisiose aplinky-
jbese, ftai kurie praranda svei-jkaro — Norwood, Mass. 
kata ir jaunystėj nužengia Į.

{grabų. Tai yra be galo skau- išgirsti iškalbingų jaunuome- 
du: gražiausi Lietuvos žiedai nes atstovų.

MIESTO KRONIKA
Naumiestis, Šakių apskr. Pa

staruoju laiku iriūsų apylinkėj 
staiga mirtimi mirė keli žmo
nes. Iš jų A. B. buvo dar tik 
30 metų amžiaus.

Pirmosios laidos liaudies mo-'
kytojai išvažinėjo Į paskirtas kp].s .
jiems vietas. Dauguma paskir
ti šakių apskrity.

12 d. rugsėjo niėu. Panemu
nės miškuose ruošiama vilkų 
medžioklė. Iš Naumiesčio ir- '♦ 
gi vyksta keli medžiotojai.

Pradėjo veikti Katauciznos 
dvaro plytų fabrikas.

buvo prarastas Vlnius.
Del blogų orų ūkininkai ne? 

gali prideramai vasarojaus va-

žmonės pasakojai
kad kurį metą bulvių neužderž.^

„ . .— ta meta ir vestuvių rečianifA^

jus kapitalistams ir pagerinus 
susisiekimų, bus galima daug 

! plytų ^eksploatuoti. Tas fabri- 
* - -n?m 1!)23 inotu.

(Vokietijoje)

energingos akcijos ir visai ki
tos krypties negu kad Petrulio 
buvo varoma.

Petrulis viską rėmė piliečių 
mokesniais, o dabar manoma 
remti savaja pramone ir preky
ba. stengiantis jas neapkrauti 
nepakeliamais mokesniais. Jei
gu tas pavykti) atsiekti, tai 
daug darbininkų gauti] naujo 
darbo ir uždarbio ir daug ką 
pagamintumėm Lietuvoje pa
tys. ką dabar gabenamėsi iš 
rubežių.

Kitose srityse jokių permai
nų nesitikima. Tai tuom kart 
iš politikos tik tiek.

Šįmet viskas užaugo 
gerai veik dvigubai nė 
pernai. Bet rudeniop 
daug lietaus tai vietomis
rojus apipūde. bulves teip pat. 
Pragyvenimas, vienok, šįmet 
žymiai atpigo, tik su uždar
biais nepergeriausia. Apie 2,- 
000 darbininkų, išvažiavo į 
Francija ant darbo, bet nesigi
ria, sako, kad ir ten nesą nie-Į^gj. neveikė nuo 
ko gero. tj.ol Šiirintuos \

Šiais metais daug visus pri-LllpstaP pk0 atstatytas, 
statyta naujų namų kaip mips-1 
tuose, miesteliuose teip ir so
džiuose. Bet dar butų krizis 
neprašalintas. . > ..............

Jaunuomenė karščiuojasi dėl priruošiamieji 
Vilniaus, nerimsta ir gana, no
ri lenkams duot Į kailį... ir pa
siųsti ‘do glupei Waršawy.” 
Žinoma senieji rimčiau i daly
ką žiūri.

Žemė dar nebrangi, bet vie
tomis jau pradeda eit brangyn.

Miesteliuose kaip kurie žy
dai važiuodami į Palestiną par
davinėja namus—galima pirkt 
nenerbrangiai.

Kaune jėzuitai itaisė pavyz
dingą mokvklėle. kuri iau vei- 

Ikia, žmonės labai gėrėjosi jų

vyksta.................  .
maža bulvių būti — kiek veštfiW

— ateitis parodysi')^
Iš p. G. kimuo viešosios j 

i ės pakraščiais teka šlyno s^^t 
vos vandenėlis. Sako, kadĄĄl 
mineralinio šaltinio vaiKį 
Tasai vanduo teka jau ketfl 
diena.

; Mieste eina telefono tinklo
I platinimas.

Pil. šipailos iniciatyva eina 
’ ’i darbai būsi
' niiems metams atnaujinti elek
tros šviesų.

“Šilinę.
čių dauguma nešventė.
tokių, kurie net į turgų šuva-'
žiavo. t ... 
tatymai.

Daug ūkininkų, ypač mieste 
savo rugius ir kviečius išsikūlė Į

“Fordo" pakalbo Tok>5| 
traktorių mnę apylinkę yra 
jau .T Už darbo valau, a Jor-. 
dui” mokėta 12liti). Čia fig.u-( ‘ ____ 2

[ moja daugiausia užsienių kai- Neveiklumas ir stote 
lino pil. Balsio “Fordas.” tyvos, dideli priešai

Krūmą.:. L\ 16 f Elta).
[prekybos atstovybė Li^tŠEtVi 

t v s.n Sodio.!,"rf.f!a"'n -T”'
Buvę 1 gaT,c1^ Pre*<y"? su ’jl 

| tranzitu pet ją su kito* 
Įtvbėmis, daro žvgių Įgyti 

(’ia veike b;uzrveios įs-| *- , v- ,v • itai gendančioms prekems-
nus—šaldytuvus 

(“J?ytas”)

Visi naudokitės gera proga

'.šiose kolonijose: ’do ir reikalų Vatikane, arti-
Pėtnyčioj, spalių 16 d.. 7:30lmesnių ryšių su Pabaltijo vafa- 

vakare — Brocktone, Mass.
Nedėlioj. spalių 18 d. dviejo

se vietose: tuoj po pamaldų — 
ĮCambndge, Mass. ir 7 vai. va-

tyliėmis ir gana rimtu permai
nų pramonės ir prekybos srity
se. Ar tas viskas bus atsiekta 
kas užsibriežiama — parodys 
ateitis, bet gerų norų ir rodosi, 
gabumų netrūksta. ■.

Karvelio smarkiai griebėsi. tvarka, mokymu ir bažnyčios 
už finansų,.kurie reikalauja*suttarkvmu.



Užsieiy ____ $5.50

1

X

jus

urasi-

pervėlu būtu tą

ir valstybės vadų.
K. J. Krušinskas,

Fed. Sekretorius

pajnt6,k^ad 
s klanscfeTlok*ą-pat kei*

Kaip tankiai girdime motinų 
sakant, 
pirmus 
metu t' 
dantų?

“kam prižiūrėti vaikę 
dantis, jeigu už 

irūs eiles gražių, 
” Klaidingas ir 
nusistatymas, ir

Prenumtratoi Kaita:
Metams_________________$4-50

mis • - aėin kaLkitimo tik

svetį. TBĖS»ATtJIJ|n^MąaŠr 
-7----- _by--- ■ x

JOSEPH’S UTSUANIAN B. a ASBtCUTION OtLiBOBj 
as second-class mątter Sept. at tfce mtfnce at Boatoa, Majp.

undar the Act ef March S, '
taace far mailiag at specfal rate af peštame p^yįded far i* Sectlon 1103 

Act of October S, 1917, aetharlzed aa Jūly 12,1919”

Subscription Kates: 
____ u--------------------$4.50 
a>d suburbs---------- $5.50 Boston’e iri apylinkėse ____ $5.50
eouMtries yearly___ $5.50

“DARBININKAS*’
West Broadway S«nth Boston, Mass.

Tel. South Boston 0620

PALENGVINS
_ Iš Baltojo Namo pranešama, kad sekančiai Kongreso se- 
?ųąi atsidarius, prezidentas Coolidge įneą pasiūlymą dėl neku- 

^^^•-ateivybės įstatymo straipsnių pakeitimo. Tuo pakeitimu 
Mirimą palengvinti įvažiavimą tiems,, kurių giminės gyvena 

gfetienytose Valstijose.
Tą palengvinimą žadama duoti, suprantama, ne visiems, 

bet tik šeimynoms tų ateivių, kurie turi pirmuosius popėrius.

Iki šiam laikui naujasai ateivybės įstatymas be kvotos įleis- 
Itlą'FO į Suvienytas Valstijas tiktai pilno piliečio šeimynas. Da

ri pakeitimu norima šiuo atveju piliečių ir nepiliečių tei- 
msessulyginti.

.Prezidento projektą stipriai remia darbo ministerija, ku- 
per trumpą laiką teko patirti baisią ir žiaurią padėtį tų šei- 

snu kurios tapo suskaldytos.

Nuo naujų ateivybės įstatymų įsigaliojimo dienos paaiškė- 
įjOjrikad daug šeimyninių tragedijų įvyksta vien tik dėlto, kad 

^Darbb ministerija ir imigracijos departamentas prisilaiko da
bartinio įstatymo raidės: šeimynas perskiria ir daugely atvejų 

i&nonos neįleidžiamos iš Europos pas savo vyrus, tėvai pas sa- 
|vAvaikus ir 1.1.

-J Ateivys paprastai būna be jokio aprūpinimo asmuo, tad 
libretuose atsitikimuose jis į Suvienytas Valstijas patenka su visa 

^Wy.;savo šeimyna. Paprastai ateivys įvažiuoja apsirūpinti, susi- 
tvarkyti ir tik užsidirbus vieną kitą centelį bandyti parsitraukti 
savo šeimyną.

Bet dabartinis žiaurus įstatymas tą viltį išplėšia. Jis taip 
supina ateivio gyvenimą Amerikoje, kad veik visos atliekamos 
■'ŪĄgų sutaupos išplaukia iš Amerikos ir tuo būdu pasiekiama 

kaip tik ateivybės idėjai priešingo rezultato. Ateivių sutau
pos, pasilikusios šalyje, sudarytų gana žymią apyvartos kapi
talo sumą, bet dabar toji suma išplaukia į užsienį, čia nei žmo
niškumo, nei ekonomiškumo atžvilgiu, šeimynų įvažiavimo var
žymas neišlaiko jokios kritikos.

Iš moralės pusės žiūrint, tas įstatymaš lyg tyčia suformuo
tas tam, kad griauti šeimynų dorovę ir ardyti šeimyninį gyve
nimą tų, kurie čia gražiai įsigyveno.

Jeigu prezidento Coolidge projektą užgirs Kongresas ir pa
darys dabartinio įstatymo atmainą, tai tuo žygiu šalies galva 
ateivybės širdyse įžiebs nuoširdumo ir dėkingumo jausmą.

Prezidentas Coolidge, vienok, nesiūlo kvotų skaičiaus pa- 
'lųdidinimo, bet nori padaryti išimtį, kad pirmųjų popierių sa- 

yininku žmonos ir vaikai būtų įleidžiami be kvotos. Kada pre- 
ridentas ir visas darbo departamentas tą projektą remia, tai 

? yra vilties netrukus susilaukti gerų atmainų.

kęs prie tingumo. ' Dažnas fie- 
tūvis sako:! “ot, smagu nieko 
neveikti!” Irtikrai,ines ma
žai arba ir nieko neveikiame.

Štai paimkime kad ir spalių 
9 dieną. Apie tą dieną, apie 
jo’s reikšmę lietuvių tautai, bu
vo tiek ir tiek prirašyta “Dar
bininke,” buvo raginta ją tin
kamai sutikti ir minėti, bet de
ja, kaip visame, taip čia mes 
parodėme savo nerangumą ir 
tą svarbą momentą tylomis 
praėjome. Labai liūdna, kad 
taip nutiko. O dar taip nese
nai suruošėme milžinišką pro
testo mitingą Lenkijos ministe- 
riui Skršinskiui ir jis labai ge
rai pavyko. Pavyko todėl, kad į 
prie jo rengtasi. I

Spalių 9 dieną — Vilniaus 
vadavimo idėjos skleidimo die 
na irmes privalėjome taip pat 
prie jos prisiruošti. Jeigu pro
testas Lenkijos ministeriui bu
vo skaitomas svarbiu aktu, taiJ 
protestas 
grobikams, 
svarbesnis.

Šiandien 
klaidą atitaisyti, bet pravartu 
ją paminėti, kad ir daugiau 
taip neįvyktų. Pilnas Bosto
nas įvairiausių draugijų bei or
ganizaciją. bet nei viena nepa
ėmė iniciatyvo; 
šimts pypkių, vadint 
Lietuvos kunigaiki 
draugija: 
tūlo:

b Vokietijos valdžia nusprendė pasirašyti saugumo sutartį 
žBU>keturiomis Vakaru Europos valštybėmis: Prancūzija, Ang- 

Belgija ir Italija. Kartu*su tuo teigiamai išsiriša klausi- 
ias Apie Vokietijos įstojimą į Tautų Sąjungą.

Vokietijos ministeris pirmininkas Liuteris ir užsienių rei- 
gkijg ministeris štrezemanas išreiškė savo nuomonę, kad Vo- 
ll^Sgtiją būsianti pilnai patenkinta konferencijos pasekmėmis.

IT šokamoje atvirai kalbama, kad tasai sutarimas nukreip- 
ty*^prieš Sovietų Rusiją ir kad tuo. būdu nuo šio laiko būsią iš- 

ggyesta stipn muro siena, pro kurią negalės prasismelkti komu- 
o maras į Vakaru Europą.

Vokietijos kontragentės—Prancūzija ir Anglija, rodo di- 
elio prielankumo vokiečiams. Sąjungininkai žada evakuoti 

srytis ir net grąžinti keletą kolonijų, atimtų iš vokiečių 
io sutartimi. Vienok, tai dar ne visa, Galūtinas suta- 
tik tuomet bus pasiektas, kai įvyks susipratimas tarpe 

Vditietijos iš vienos pusės ir Lenkijos su Čekoslovakija iš antros 
Ginčas eina dėl rytų sienų. Vokietija šiame klausime 

ešiąri nusileisti, o Lenkijos ir Čekoslovakijos nepatenkinus — 
-talkininkė — Prancūzija nededa savo parašo ant saugumo 

es.
i^^Kkimasi rasti išeitį abiejų šalių nuolaidume. Daugybę 

ų santarvininkai duoda žodžiu, bet Vokietija laikosi tos 
, kad visi santarvės valstybių pažadai turi būti iš

rastu. Kadangį dabartinėje gadynėje ir ražtižkus pa
jinius labai

įsitikėti.

VISUOME 
s m

tėkome didėlio katalikiškos vi
suomenės veikėjo. Mumsliūd- 
na skirtis. Bet atsiminus, kad 
jis vyksta į Lietuvos universi
tetą kitų mokslinti mums daro
si smagiau. Lietuvai lokių 
vyru reikalinga. Taigi atsi
sveikinę, linkime dr. Pakštui 
gražios kelionės ir laimingos 
kloties tėvynės darbo sryty.

PAMINĖTI
Redakcijai prisiųsta Lietu

vos Pagražinti Draugijos vien
kartinis leidinys “Aušros Me
dis.”

Leidinys paruoštas “Aušros 
Medžio” sodinimui ir Veliuo
nos iškilmėms paminėti.

Tasai leidinys labai vykusiai 
paruoštas. Jame labai daug 
gražių atvaizdų. Pirmame pus
lapy telpa mūsų tautos patriar
cho dr. Basanavičiaus atvaiz

das. Žemiau parašas: Garbė ir 
lenkams', Vilniaus Ipadėka visiems, kurie prikėlė 

tūkstantį kartų Į tautą iš šimtmečių miego.
Pasiskaitymėliai ir aušrinin

kų apžvalgos įdomios. Verta 
pasipirkti ir pasiskaityti. Mū
sų knygynėliams — tautos at
gijimo istorinis lobis.

savo burną, kai žydas botagų. 
Ir apie tas prakalbas “Darbi
ninkas” pasakė tikrų, tiesų, nie
ko neperdėdamas.. Mes nieko 
nesakykime jei Bagočius par- 
tyviai būtų kalbėjęs,, bet kada 
pavartota bjauriausių blevyz
gų leksikonas, kuriuo pasibiau- 
rėjo ir patys “pažangieji,” tai 
“Darbininkas” negi gali už tai 
jūsų prašmatniuosius ponulius 
paglostyti.

Čia męs turime pasakyti, kad 
mes dar mokame skirti blogą, 
nuo gero ir todėl mums atrodo, 
kad pirmu atveju Bagočius pa
sielgė gerai, o pastaruoju tik 
blogai. Matyt jūstj laisvama
niškoje sąžinėje “make no 
difference” geras ar blogas, 
graži kalba ar blevyzgų mar- 
malienė. todėl tokiomis argu
mentacijomis bandot atsiremti.

Nieko nuostabaus, mes 
gerai pažįstame.

Kam tada, po 
vairių 

ii vardais 
Kam, pagaliau. 

>rganizacijos vadina save 
liepinio inpulso galyo- 

Atrodo. kad mėgstama 
hrt. ne darbas. Kol taip 

tai visi mūsą sapaliojimai 
X ilniaus atgavimą bus 

bergždžias reikalas. Nesenai 
Bo.-tonsa. suruošęs lietuvių, 
ukrainiečių ir baltgudžių-pro
testo mitingą, buvo pavyzdžiu 
kitoms lietuvių kolonijoms, bet 
šiandien staiga jis vėl apsilei
do.

nu 
ga

SUDIEV!
laivu •‘George 
iš Xew-Yorko 

atlankęs
Seimo narys 
rs. Jo viešė- 

Anierikoįe paliko mumv- 
Tiki-

.Spalių 10 d., 
AVashington” 
uosto išplaukė mus 
gerik Lietuvos f 
kun. A. Šmulkšty 
jimas 
se irišdildomą Įspūdi, 
mūs dar kada nors išgirsti gra
žių jo kalbų. Tuo pačiu laivu 
apleido mus. mums gerai žino
mas ir visų mylimas dr. K. 
Pakštas. Mūsų tarpe jis gyvo 
no ir dirbo ilgus metus. Daug 
gražių raštų ir prakalbų iš jo 
esame suslaukę. Pasišventęs 
darbui ir mokslui, jis mažai te
sirūpino savimi, bet daugiau 
dirbo visuomenės labui ir todėl 
.Ameriką apleido ne doleringo-

atsigėrėti Ba-

IglOSlOS V1SU0- 

mitinge prieš 
Bagočius vėl 

Bet

DIDMIESČIAI
Didmiesčių gyventojų 

nėjimo biurai liepos 1 dieną pa
davė sekančias gyventojų skai
tlines: New-Yorkas — 6,200,- 
žm„ Chicaga— 2,995,000, Phi- 
ladelphia — 1,979,000, Detroi
tas—1,242,000, Clevelandas— 
936.000. Baltimore — 796,000, 
St. Louis — 822,000, Bostonas 

;— 781.000. Pittsburgas — 632,- 
000. San Francisco — 558,000, 
Buffalo — 538,000, Milvauke 
— 509.000, TVashingtonas — 
498.000, Netvarkas— 452.000, 
Mineapoli/ — 452,000, N. Orle
anas — 414.000. Cincinnati — 
409,000. Cansas City — 367.000, 
Indianapolis—358,000. Roches- 
teris — 316.000, Jersev Citv — 
315. Toledo — 287,000*

.* - Nepriklausomą Lietuvos val
stybę tveriant, vėliaus tą ne
priklausomybę ginant Ateiti
ninkai pirmieji buvo, i vieni 
prie valstybės vairo, kiti kovo
tojų eilėse ir nevieną^ ię savo 
gyvybę paaukojo, kaip ana A. 
Matulaitis, Dovydaitis, Siru- 
tavičiusūr daugelis kitų, grum
damies su amžinaisiais Lietu
vos nepriklausomybės priešais 
lenkais plėšikais, tai vė su bol
ševikų gaujomis arba bermon
tininkų banditais. __

Ateitininkų mes rasime prie 
kiekvieno visuomeninio, kul
tūrinio ir valstybinio darbo ir 
visur pirmose eilėse kaipo va
dai. Nežiūrint .to, kad Stu
dentų Ateitininkų Draugija 
vos 15 metų tegyvuoja, bet jau 
suspėjo išauklėti tėvynę mylin
čių gabių visuomenininkų, 
kaip Aukštai Gerbiamas p. K. 
Bizauskas, Nepaprastas Pa - 
siuntinys ir Įgaliotas Mini^te- 
ris'VV’ashingtone; dabar lankąs 
Ameriką Gerb. Kun. A. Šmulk
štys, Lietuvos Seimo atstovas, 
krikščionių demokratų lyderis; 
kun. M. Krupavičius, Žemės Ū- 
kio Ministeris; Voldemaras 
Čarneckis, buvęs Pasiuntinys 
Washingtone 
daitis 
šoriu? 
nister
Prof. Leonas Bistrą;
Universiteto Prof. Stasys Šal
kauskis ir daugybė kitų.

Susikūrus Lietuvos nepri
klausomai valstybei ir atida
rius savo Universitetą Kaune, 
studentų ateitininkų skaitlius 
žymiai padidėjo. Kaune gi 
jaučiant neapsakomą butų sto
ką, sumanyta pastatydinti 
Ateitininkų bendrabuti Kaune, 
kad suteikus sveikus švarius 
kambarius jauniems mokslo 
siekiantiems Ateitininkų drau
gijos nariams. Bet patys Atei
tininkai beveik išimtinai bū
dami neturtingi] ūkininkų vai
kai. patys užadrbiaudami tebe- 
simokiną. neturi iš ko ir kaip 

■tą sumanytąjį namą pastatylin- 
ti. todėl tuo reikalu prisiuntė 
savo du atstovu: Gerb. Kun. 
Stasį Kiški ir Studentą Anta- 

!ną Tyleni, kad parinkus Stu
dentų Ateitininkų statomiems 
,^mams aukų.
Į Dabar tie Ateitininkų atsto
jai lankosi po Amerikos lietu- 
Įvių kolonijas, todėl Federaci- 
(jos Valdyba prašo. kaip-Ger- 
ibiamos lietuvių Dvasiški jos

deraciją priklausančių, draugi
jų, tuos Ateitinihkų Aastdvus 
gražiai priimti iF Visokeriopą! 
pagėlbą suteikti. Mes būsime 
laimingi, jei mokėsime ir Suge
bėsime išsiauklėti dorų, gabiij. 
ir sveikų visuomenės , vadų, 
šiandie moksleiviai, rytoj jie’ 
jau bus visuomenės vadai; 
Kaip juos išauklesime, tokie 
bus vadai, taigi kiekvieno pro
taujančio lietuvio yra pareiga 
ir su savo auka prisidėti prie 
taip prakilnaus sumanymo, nes 
studentai neturėdami kur pa
doriai apsigyventi, priversti 
lysti, kartais ir la^ai jaunam 
žmogui „kenksmingon šeimy- 
non, kad kokią nors prieglau
dą gavus. Mes- prisidėdami 
prie Ateitininkų bendrabučio 
pastatymo apsaugosime jauną
ją Lietuvos moksleiviją nuo 
dorinio nupuolimo, tuo pačiu 
apsaųgosiųie tautos būsimus 
vadus ir tuo prisidėsime prie 

j išauklėjimo sveikų, dorų visuo
menės ir valstvbės vadi].

VAIKŲ DANTŲ PRIŽIŪRĖ 
JIMAS

II
it

Pranas Dovy- 
Liet. Universiteto profe- 

; dabartinio Lietuvos Mi- 
u Kabineto Premjeras 

Lietuvos

KEISTA ARGUMENTACIJA.
“Naujienos,” gindamos Ba- 

gočių, rašo:
“So. Bostoniečių protesto mi

tinge prieš lenkus svarbiausias 
kalbėtojas buvo adv. Bagočius. 
šv. Juoazpo sąjungos laikraštis 
tuomet negalėjo 
gočiaus kalba.

“Dabar, pažai 
menės protesto 
klerikalus, adv.
pasakė smarkią prakalbą, 
šitą jo kalbą juozapinės sąjun
gos organas jau vadina ‘porno- 
grafiška.’ ‘šlykščia’ ir ‘nekul
tūringa.” Ar šitoki prieštarau
jantys atsiliepimai apie tą patį 
kalbėtoją neparodo, kad to kle
rikalų laikraščio sprendimai y- 
ra vienpusiški?”
Girdi, kai Bagočius kalbėjo 

protesto mitinge prieš lenkus, __ _________________
tai “Darbininkas” džiaugėsi.*nas svarbiausių reikalų ši j 
iK't kai tas pats Bagočius Paj i šalvie vra angliška kalba. Mo 
sake “šaunią” kalbą prieš’- - ~ - - -...................
“klerikalus,” tai “Darbinin
kas" iškoneveikė ir tai esą mū
sų vienpusiškumas. Čia no mū
sų vienpusiškumas, bet jū
sų laisvamaniškų makaulių 
minkštumas. Protesto mitin
gi1 prieš lenktis Bagočius žino
jo. kad vartoti tvoros literatū
ros “perlus” tokioje vietoje 
pavojinga, nes jį tuojaus būtų 
už apykaklės išmetę, todėl kal
bėjo kaip dora ir todėl “Darbi
ninkas" neiškreipdamas fakto

MOKINUKĖS ANGLIŠKOS 
KALBOS

Tūkstančiai Amerikos lietu
vi ų pasiryžę iki gyvos galvos 
gyventi Amerike. Tokiems vie- 

Į šioje

Kun. F. Kemėšis

Kooperacija ir Pasaulėžiūra
II. Bažnyčios pagalba kooperacijai.

Ar kooperacijos judėjimas gali tikėtis gauti ži
nios ir naudingos paramos iš krikščionių tikėjimo ir 
Bažnyčios ?

Tuo nė truputį netenka abejoti.
Pirmiausia, juk visiems yra žinoma, kad kri

kščioniškas tikėjimas buvo ir yra vyriausias, žmoni
jos dorovės Įkvėpėjas ir ramstis.

Kooppratininkams kaip tik ir reikalinga labai 
augšia dorovė. Jie turi būti žmonės narsūs dvasia, 
ištikimi savo paisžadėjimams, teisingi visuose san
tykiuose. su žmonėmis tvermingi, pasiryžimuose ne
bėgantieji nuo pareigų, suprantantieji ir noriai ne
šautieji uždėtą atsakomybę, galintieji mylėti kitus 
ir užjausti jų vargus, mokantieji atsižadėti savo nau
dos, pasišvęsti ir tvarką pakelti. Visos tos dorybės 
kaip tik ir yra gyvai reikalingos geriems kooperati
ninkams. Tų dorybių negali įkvėpti nei įsk lepinti 
šaltas, paikas materializmas.

Vixų tų dorovių gausinusį šaltinį ir įkvėpimą ran
giam? Kristaus moksle. Jojo Bažnyčia turi jau am
žių prityrimo ir paties Kristaus pagalbos tų visų do
rybių žmonių širdyse skiepijimui ir auklėjimui.* Vi- 
duramžii] gildijos ir cechai tik dėlto buvo stiprūs, 
tvemingi ir galingi, kad jie viešoje maldoje, apei
gose ir pamaldose semdavo savo dvasiai stiprybės.

<Bitaip šiuo metu atrodo saugumo konferencija. Reikia kad gyvas tikėjimas krikščioniškai tvarkydavo eko-

.^tgfegS

kinkitės jos visokiais būdais.
“Darbininko” knygyne galima 
gauti angliškos kalbos kalba
mokslių ir žodynų.

Didelis angliškos kalbos va
dovėlis iš 310 puslapių kainuo
ja $2.50.

Didelis angliškai-lietuviškas
žodynas be apdarų $5.50, ap
daruose $6.50.

“DARBININKAS” j.Hun—
366 Broadway, So. Boston, Mass. taip Federacijos skyrių ir į Fe-

viau atsilaikyti prieš pagundas sukti, skausti, ap
gaudinėti. išnaudoti: jie galėjo tarp pat meiliai pri
globti savo miesto našlius ir našlaičius, palaikyti 
draugi] tarpe meile iri sutikimą, nei į galvą jiems ne
pareidavo gėdytis savo tikėjimo. Jie mokėjo jį 
branginti ir nebijojo jo viešai išpažinti. Tada ir Die
vas jų darbams ir institucijoms laimino.

Toji pati dvasia ir tos paros praktikos juk galėtų 
naujos, gyvybės ir stiprybės priduoti ir mūsų jau esa
miems ir dar būsimiems kooperatyvams.

Štai, pav.. visų kraštų kooperatorių sutarta pir
mą liepos mėnesio šeštadienį visame pasaulyje ap
vaikščioti kooperacijos šventę. Pas'mus toji šventė 
esti nukeliama ĮpirmąjĮ liepos sekmadienį. Argi ne
gi nevertėtų tąsias koopeartyves iškilmes sujungti ir 
pradėti nuo prašymo Dievo pagalbos kooperatyvia- 
me darbe.

Arba argi negalėtų mūsų kooperatyvų nariai di
desnėse Bažnyčios iškilmėse arba procęsijose daly
vauti visi su savo vėliavomis; arba aukoti bendras 
šv. komunijas savo kooperatinėms intencijoms? Jei
gu toji mintis prigytų ir būtų pradėta vykintų tuo
met ir mūsų gerb. dvasininkai dar labiau pamylėtų 
koopeareijos judėjimą. Kai dėl katalikų kunigijos, 
bendrai, reikia pripažinti, kad kunigija buvo visada 
uoli kooperacijos rėmėja. Kaip daugelyje kitų kraš
tų. taip ir Lietuvoje kunigai buvo vieni-iš pirmųjų 
kooperatyvų ^teigėjų. Mūsų pirmieji kooperatyvai 
(Pabiržėje, Tauragėje, Panevėžyje ir kitur)’bųvo su
organizuoti'ir vedami kunigų. Iršiąūdįendaugelio 
koopę dyvų-yąl^nigaį.aubpąsi*yėritiinuJf?

poros 
naujų 
pavo- 
todel 

galime kaltinti tokias motinas
už savo vaikij nesveikatą. Kuo
met vaikai nekuriomis ligomis 
apserga, tai jos nežino, kad 
priežastimi yra supuvusių arba 
taip blogų dantų.

Jeigu pirmieji dantys pūsta 
ir juos reikia ištraukti, bei 
atydos Į tai nekreipta, arba jei
gu dantyse i’andasi skylelės ir 
vaikams sunku maistą sukram
tyti. žandakauliai negali tin
kamai augti ir burnos gali vi
saip būti iškraipytos. Kramty- 
rrias pastiprina žandų musku
lus. ir dauginus kraujo teka 
pastiprinti žandakaulius ir 
dantis. Kuomet apie dantis 
randasi mažai kraujo, jie nega
li būti drūti, nes kraujas dan
tims- priduoda kalkių. Neuž- 
tektinai kraujo susjlpnina ant
ruosius dantis, kurie formuo
jasi po pirmųjų.

Pirmas nuolatinis dantis pa
sirodyti yra šešių metų krūmi
nis dantis, kuris užima vietą 
laikinių krūminių dantų. Dau
geli.- tėvų mano, kad tas dan
tis priguli prie pirmųjų dantų, 
ir per neprižiūrėjimą jis pūsta 
kai]) ir puvo pirmieji dantys.

Katalikų dvasininkų svarbią rolę kooperacijos ju
dėjime pripažįsta ir kitatikiai koopertininkai. Taip 
antai, Amerikos kooperatininkų vadas James War- 
basse savo pragarsėjusiame veikale “The^Co- 
opefative Democracy” taip rašo “Katalikų kraštuo
se kunigas atlkis kooperacijoje labai svarbią rolę ... 
Devvniolika šimtmečių atgal krikščionys išvystė la- 
hiuasiai radikalų judėjimą, kokį tik pasaulis yra ma
tęs. Jie buvo kalami prie kryžių ir kentė baisius per
sekiojimus iš rankų anų laikų ekonominių ir politinių 
valdovų. Reikia laukti mūsų laikais, kada panašus 
radikalizmas dar labiau reikalingas, kad jie atsistos 
ir*) vėl drąsiai šalia žemės nuskriaustųjų.”

Mes, krikščionys katalikai, savo aktyviam daly
vavimui kooperacijos darbe turime galingo padrąsi
nimo iš katalikystės vadų. Taip antai papa Leonas 
XIII savo garsioj enciklikoj apie darbo sąlygas ap
gailestauja, kad “senovės darbininkų gildijos buvo 
panaikintos.pęrei tarife amžiuje ir jų vietą nebuvo pa
statyta jokios kitos organizacijos.”

Juk pati anų viduramžių gildijų idėja buvo duo
ta pasauliui Katalikų aBžnyčios. Iš savo esmės tos 
gildijos buvo tai gryni tipai gaminamosios koopera
cijos. Gaminamoji kooperacija ir šiandien koopera-
cijos teoretininkų skaitoma viena svarbiausiųjų, bet
ir sunkiausiųjų kooperacijos rūšių. Ji retai kada pa
siseka šioje gadynėje. Bet jai puikiai sekėsi viduri
niuose amžiuose, nes žmonių tikėjimas buvo tuomet 
stipresnis, Bažnyčios įtaka didesne įy, kaip ir.nebu
vo žmonių, kuriems būtų rūpėję toji įtaka griauti.

Papa Leonas XĮH amtp ’rieną iš svarbiųjų prie-
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t Jęįp pirmąs. krūiniųis dan- 
tis žūžta, antrieji dantys nęre- 
guliąriškai auga, nes augant 
jie užiiųa, arba palieka, pirmo 
nuolatinio danties vietą. Bur
noje landasi daugiaus vietos 
maistui apsistoti ir tas maistas 
burneįe pūsta ir labai sunku 
šyviai užlaikyti dantis. Blogas sėjo 25 d. prasidėjo Seimo rų- 
kvapas ir-gi kįla nuo pūvančių 
dantų,,

Žandas gail truputį įpulti 
nuo blogų dantų, veidas gali 
būti iškraipytas, įvairios no
sies, gerklės ir ausų ligos už
puola vaiką ir prisieina labai 
nukentėti dėl keno nors neap
sižiūrėjimo. Tinkamas prižiū
rėjimas laikinų dantų išvengs 
daug kentėjimo ir didelių išlai
dų vėlįaus. Jeigu vaikai pa
mokinti tinkamai prižiūrėti 
pirmus dantis, kuomet sulau
kia nuolatinius dantis jau pri
pratę atsargiai juos prižiūrėti.

Nuo trijų metų amžiaus rei
kia vaikus vesti pas dantistą 
kas šešis mėnesius. Dantistai 
peržiūrės dantis, juos apvalys 
ir, kur reikia, pripildys skylė
jęs. Pinigai tam tikslui pra
leisti yra puikus apsaugojimas 
ir vaikai patys pripras įvertin
ti savo sveikatą. Pamokink 
vaiku? valyti dantis prieš ei
nant pilti ir po kiekvieno val
gio. Dantis reikia valyti var
tojant šepetuką nuo viršaus, 
tai yra. nuo dantų smegenų ir 
ne skersai.

Krapštukai dantims
Seniaus. žmonės buvo 

pratę dantis krapštyti su 
tikrais krapštuka' 
nebuvo mandagu dantis viešai 
krapšluku krapštyti žmonės 
juos vartojo. Šiomis dienomis 
net ir tie krapštukai išėjo iš 
mados. Kur būtinai reikia var
toti krapštuką, tai reikia vie
na ranka paimti krapštuką ir 
bandyti maistą paliuosuoti, bet 
su kita 
burną, 
teką ir 
burnoje 
neri 
stalo, jeigu asmuo reikalauja, 
gali paprašyti.

Šiomis dienomis vartojama, lai.
jr dantistų patariama vartoti,') 2j Įvežamųjų prekių muitų 
tam t'kshii specialiai pagamin- tarifų pakeitimas.

palaidas šilkas, vadina- 3) Valstybės tarnautojų atly- 
” Kuo- Įstatymo į priedo pakei-
galima

patentų ir registracijos vals
tybės rinkliavosįstatymas.

• 8) Nemokamo ir papiginto 
geležinkeliais važinėjimo nau
dojimosi įstatymas.

9) Radio susisiekimo įstaty
mo pakeitimas.

10) Valstybės Kontrolės įs
tatymas.

11) Mažalkoholinių gėrimų 
mažmenomis pardavinėjimo įs
tatymas.

12) Su Veneros ligomis kovo
ti įstatymas.

Šie visi įstatymų projektai 
perduoti svarstyti atatinka
moms Seimo komisijoms. .

Iš eilės renkamas naujas Sei
mo prezidiumas. Seimo pirmi
ninko vietai kandidatu stato
mas „buv. Ministeris Pirminin
kas ir Finansų Ministeris p. 
Petrulis dėkoja Seimui ūž 
jisai ir išrenkamas.

Rinkimai ilgokai Užsitęsė dėl 
to, kad gana ilgai truko tarp- 
frakcinės derybos dėl kandida
tų į Seimo sekretoriatą. Tam 
tikslui buvo padarytos dvi per-

dens sesija.' Posėdį atidarė vi- 
ce-pirmimnkas Staugaitis,svei
kindamas susirinkusius po ato
stogų atstovus, taip pat pri
mindamas apie buv. valstybės 
kontrolieriaus Zubrickio mirtį. 
Velionies atmintį seimas pager
bė atsistojimu.

Renkant Prezidiumą jo pir
mininku išrinktas p. V. Petru
lis, buvęs ministeris pirminin
kas ir finansų ministeris, 1-ju 
vicepirmininku—kan. Staugai
tis ir II-ju — d-ras Raulinai- 
tis, I-ju sekretorium — atst. 
Jočys ir II-ju — ats. Galdikie
nė. Opozicija ir mažumos pre
zidiumo rinkimuose nedalyva
vo.
195 posėdis rugsėjo 25 dieną, 

9 valandą
Vakar įvyko pirmas po va

saros atostogų Seimo posėdis. 
Dalyvavo 65 atstovai. Tai y- 
ra labai daug, nes paprastai po
sėdžiuose lankosi 30-40. Salė 
beveik pilna publikos, užimtos traukos, per kurias ir buvo ga- 

tutinai susitarta. Iš opozicijos 
balsavime dalyvavo tiktai,.žy
dų frakcijos atst. Goldmanas. 

Į O kiti, kaip socialdemokratai 
Į ir ypač valstiečiai liaudininkai, 
Ii vairiomis pastabomis ir pašai
pomis iš vietų, tiktai trukdė

pil
tam 

Kad. nors

ranka reikia apdengti j 
Negražu paimti krapš-Į 
jį kramtyti arba taip ■ 
laikyti. Šeimininkėmsno.|? IcUh v U. O'V 1 UU IHllKt ii u # _

■eiliia dėti krapštukus ant Per-"'aite 
, . . .. -t Seiman n

tas.
mas ‘'(lentai šilk fglo;
met teikia ji vartoti

I

MONTREAL, CANADA '

Po audros giedra
Jau ne vieną kartą buvo rašyta, 

kad mūsų lietuvių kolonijoje bu
vo ištikę didelių nesmagumų, su
sikirtimų, užsipuolimų. Vienu 
žodžiu buvo kilus audra. Dabar, 
ačiū Dievui, jau mūsų padangė 
giedrėja, ginčai pamirštami ir gy
venimas ima ineiti į prideramą va- 
g%-

Gineai buvo kilę mūsų parapijė
lėje. Pereitą vasarą permainos į-- 
vyko. Atvyko pas mus seniau čia 
darbavęsis gerb. kun. J. Šimkus. 
Jis buvo išvažiavęs Ryman augš- 
tus dvasiškus mokslus baigti ir tą 
atlikęs buvo apsigyvenęs Lietuvoj. 
Bet didžiam reikalui ištikus suti
ko vėl atvykti ir darbuotis mūsų 
tarpe. Jau buvo keletas parapijo- 
nų susirinkimų. Kadangi čia lie
tuviai daugumoje geros valios 
žmonės, tai ir nurimsta. Po aud
ros užstoja giedra.

Svečias iš Bostono
Toliau naujienos tokios, 

toj, spalio 10 d. čia pasirodė pir
mas sniegas ir perankstyvas snie
gas, taip anksti niekuomet snie
gas neiškrisdavo. Kartu su pir
muoju sniegu pas mus pribuvo 
svečias iš Bostono, “Darbininko” 
redaktorius, Pranas Gudas. Ne- 
dėlioj, spalio 11 dieną klebonas už
sakė iš sakyklos, kad yra svečias 
ir kad po visam jis pobažnytinėj 
salėj kalbės. Tai po visam ir su
sirinko visi žmonės prakalbų iš
girsti. Kalbėtojas aiškino apie lie-

Suba-

beveik visos vietos. Publikos 
tarpe sėdi buv. Krašto Apsau
gos ministeris pulk. Daukantas 
(civiliuose rūbuose) ir mūsų 
atstovas Vokietijai. Austrijai 
Austrijai ir Vengrijai p. Sidzi
kauskas.

Posėdį atidarė Seimo vice
pirmininkas prel. J. Staugaitis. 

1 Jisai trumpais, bet širdingais 
žodžiais sveikina susirinkusius 
pc atostogų atstovus ir. primi
nęs buv. Valst. Kontrolieriaus 
a. a. Zubrickio (Turčiniškio) 
staigią ir netikėtą mirti, kvie-p° 
čia velioni pagerbti atsistoji- |nul ėmimo išvarymus, Kaip feją-apšvietos, vienytis pašaipūnėse 
mu. Visf Seimo atstovai, žur-'“prekybos, pramones, kredito _
nalistai ir publika tvliai atsi- pr amat° pelno_mokesnio, są- 
stoja.

j Po to, Seime sekretorius ats. 
E. Draugelis pr-- ošęs, kad žy

nių frakcijos ats',. -akinas Ka- 
'gaumanas atsisak. iš Seimo.

> šiuos naujai Įvestus, 
......an Įstatymų pri lėktus:
1) Žemės Ūkio Akademijos 

ir Žemės Ūkio Technikumo eta-

vadina-

po keis colius ant syk vartoti. I 
danty visuomet bus švariai 
užlailyt i.

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo ne- 
yp.iklum o.

į rinkimus.
Išrinkus prezidiumą buvo | 

priimtas dviem skaitymais 
i “Finansų Ministerijos etatų 
pakeitimas.” Šiuo Įstatymu 
pakeičiami ir papildomi Mo
kesčių Departamento etatai dėl 
to. kad Įvedus naujus mokes- 

čia velioni pagerbti atsistoji- jnnl ėmimo Įstatymus, kaip 
mu. Visi Seimo atstovai, žur- Į j' prekybos, pramonės, ! jraugjjos-e> paskui eiti prie savo

reikalų aprūpinimo kooperatyviš
ku būdu ir tokiu būdu galų gale 
darbininkai šviesdamiesi, organi- 
zuodamiesi, išmokdami veikti su
jungtomis spėkomis pašalpos, biz 
nio ir pramonės reikaluose gali 
prieiti prie viso surėdymo apval
dymo. Nurodė pavyzdžiais iš Su
vienyti} Valstijų, lietuvių kolonijų 
veikimo, kad sveiko proto papra
sti darbininkai didelius sau nau
dingus darbus gali atlikti. Nuro
dė, kaip veikia Lowellio, Monte
llos. Providence’o ir kitos nedide
lės lietuvių kolonijos. Patarė į- 
steigti parapijos knygyną. Tą da
lyką mūsų klebonas remia.

Mes ikšiol sakydavome, kad di
desniems darbams atlikti reikia 
mokytų žmonių, advokatų ir kito
kių profesionalų. Po P. Gudo pra
kalbos paaiškėjo, kad išmintingi 

į darbininkai savomis jėgomis daug 
gali padaryti.

I Teisybę pasakius pas mus šis tas

veikiama ir, nuveikta be mokytų 
žmonių vadovavimo; Paprasti dar
bininkai kimba į biznius ir kažku
rie gerai verčiasi. Reikia dat tą 
atminti, kad čia lietuvių tėra apie 
300 šeimynų ir tie patys pakrikę 
po įvairias miesto dalis. Todfel lie
tuvis biznierius negali remtis sa
vaisiais. Bizniavoja su svetim
taučiais. Galima čia paminėti kai- 
kuriuos biznierius. Keturi vyrai 
— Matas Buzas, Kazys žižiūnas 
(lietuvių vargonininkas), V.' Mic
kevičius ir J. Jakudavičius turi 
didoką kriaučių šapą bizniavoj 
miesto dalyje. Bueernes ir gro- 
cernes turi šie lietuviai: St. Plio- 
plis, K. Juškevičius ir V. Žvingi- 
las, Paškevičius turi duonos ir 
keikų kepyklą. Jonas Kukis biz- 
niuoja hot dogs’ais, potatoe chip-. 
sais ir panašiais dalykais. Juo
zas Gurinskas turi kriaučių šapą. 
Juozas Jasiūnas jura manadžierius 
vienos francūziškos drabužių valy
mo ir dažymo šapos. IŠ lietuvių 
automobilių savininkų yra 3 ari. 
Namų savininkų yra apie 70.

Yra dar viena ištautėjusi lietu
vė, ištekėjusi už svetimtaučio, ku
ri verta apie $40,000.

D. L. K. Vytauto Klubas turi 
savo plytų namą, kurs vertas da
bar virš $25,0000. Namo apačioje 
yra užeiga. Klubas namą pirko 
pabaigoj pereiti} metų. Prieš tai 
per apie 17 metų klubas randavo- 
davo vietą.

Kadangi čia mokyklos yra ypa
tingu būdu sutvarkytos, tai lie
tuviai čia turi progą viešose mo

visos tautos labąi stori 
ji savąją. Visi nebijo, pa- 
.ąriiiti savo tautiškumą. Nekal- 
baut apie Prancūzus ir anglus, 
tautiškumą labai pabriežia žydai. 

. Taigi jei Čia lietuviai gyviau im
tų vęikti savo tarpe, tki ištautė- 
jimul čia pavojus nedidelis. f Ir 
reikia tikėti^ kad čia lietuviai 
ims labiau įsisiūbuoti, * ims bau
giau griebtis savų knygų, savų 
laiiraAčių, stiprins draugijas, įsi
steigs— knygyną ir taps pavyzdin
ga kolonija. Pirmas daiktas Mont- 
realio lietuvių tarpe privalo pa
plisti laikraštis “Darbininkas” ir 
atsidaryti lietuviškas parapijos 
knygynas.

. , 9? kuopos .
įvy^s nekėlioj, spąlių 18 
jaus po sumos, pobažnytinėje .sve
tainėje ant Bogers St. Visi nariaj|| 
malonėsit suisrinkti pasimokyt 
mėnesines mokestis ir daugiaus 
rime libai svarbių dalykų 
svarstyt šiame susirinkime, o 
biausia -— tai žiemos sezono veiks
nias. Taipgi atsiveskit ir naujų-JA 
narių prisirašyt.

Valdyk®

Reporteris

tuvių darbininkų reikalus. Išrodė ; kyklose statyti savo mokytojus 
kuriais būdais darbininkai eina 
prie būvio pagerinimo. Aiškiai iš- 
parodinėjo, kad darbininkams rei-

lietuvių kalbos mokyti. Tai lie
tuvių. kalba mokoma trijose mo-

timas.
4) Karo Įstatų rinkimo XI- 

^•IN knygos papildymo Įstaty
mas.

5) Karo įstatų V Knygos pa
keitimas.

6) Ministerių Kabineto kan
celiarijos etatų papildymas.

7) Prekių ženklu, fabrikų 
modelių piešinių ir modelių.

žasčių dabartinės socijalės netvarkos—tai gildijų pa
naikinimas. Jisai apaštalavo jų greičiaus} atgaivi
nimą. Minėto j enciklikoje jis rašė, kad darbininkai 
lengvai išris savo svarbiausi dienos klausimą “jeigu 
jie sudarys organizaciją, išrinks protingus vadus ir 
eis tais takais, kurie buvo praskinti jų protėvių su 
didele nauda patiems ir jų kraštui.” Tos gildijos tu
ri būti įkurtos tuo tikslu, kad kiekvienas narys, anot 
papos, turėtų kuodidžiausio sąlygų pagerinimo “sa- 
,vo kūnui, protui ir nuosavybei.”

Amerikos Katalikų Hierarchija savo kolektyvia
me rašte 1919 metais taip sako: “Pilna galimybė ga
mybos padidėjimo nebus įvykinta tol, kol darbinin
ką dauguma lieka tik alga apmokamais darbinin
kais. Didžiuma turi kuriuo nors būdu patapti savi
ninkais bent dalinai—gamybos įrankių. Jie galėtų 
titiksol atsiekti laipsniais kooperatyvės gamybos ke
liu ir pelno dalinimosi priemone. Pirmojoj darbinin
kai valdo ir veda pačias pramones; pastarojoj jie 
turi žymią akcijų dalį ir dalyvauja įmonės vedime. 
Nors tuos tikslus atsiekti bus galima tik palengva, 
juosius reikės atsiekti, pirm negu galėsime turėti 
pilnai tinkamą gamybos sistemą, arba tokią pramo
nės socijalę tvarką, kuri bus laisva nuo revoliucijos 
pavojų.”

Pasižymėjusio Amerikoje jėzuito tėvo Joseph 
Httsslein’o knygoje “Deinocratic Industry” randa
me įdomią citatą iš airių teologijos žurnalo “Irish 
Tlreological Quarterly”*). Straipsnio autorius W. 
Morau klausia:

“Ar turime mėginti gydyti mūsų dabartinę siste

♦lAcriL ... rfrUlK.

skaitybos knygų, tarnybos'ir 
užsiėmimo.” Mokesnių Inspek
cijos nepajėgtų šių Įstatymų 
vykdyti su dabar esamu ten 
etatų skaičiumi.

Posėdžio pabaigoje pradėta 
svarstyti “valstybės biudžeto 
įstatymas.” Juo nustatoma 
bendri dėsniai valstybės biu
džetui sudaryti ir jį vykdyti.

Įstatymo svarstymas 1 skai
tymu dar nebaigtas.

REIKALAUJAM AGENTy
PILVO IR NEMALIMO SKILVIO 

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO 
Skaudėjimas ir svaigimas galvos paei
na iš vidurių, kraujo nečystumo ir silp
numo. Paeina, tai iš vidurių. Einik 
infusion, išgydys j 3 savaites. Pre
kė 75c~ baksas (pus? tuzino) už $4; 
dėl tonsilų ir reumatizmo, šonų skau
dėjimo ir po krutinę naudok Einike 
Mesti. prekė SI, $1.75 ir $3.00. Gali- į 
te gauti kožnoj aptiekoj arba pas išra
dėjų Z. EINIK CO., City Hill, St. 
Union City, Conn. (L.-28)

mą, grįždami palengva prie viduramžinės pažiūros į 
pramonę, kad kiekvienas darbininkas buvo tuo pa
čiu laiku kapitalistas ir darbininkas? Ar gal visai 
reikėtų panaikinti privatinę nuosavybę? . .

Pirmoji alternatyva yra mėgiama ne tik katalikų, 
kurie turi tam tikrų priežasčių jąja vadovautis, bet 
taip-pat didelio skaičiaus ne katalikų soeijalių refor
matorių. Nė vienas, žinoma, nenori grįžti į vidur
amžio pramonės sąlygas. Tai būtų visai negudri tak
tika — dėl mokslo ir mašinerijos išsiplėtimo. Siekia
ma gi tiktai to, kad pritaikinti mūsų pramoninę si
stemą prie žmoniškesnio pramonės supratimo, kurs 
buvo pastebimas anais laikais.

Antroji alternatyva—kolektyvios nuosavybės, y- 
ra siūloma socializmo ir kitų srpvių, iš socializmo ki
lusių. Kolektyvistų idealas yra tokia socialė organi
zacija, kurioje nebūtų savininkų, nei visuomenės, ir 
kurioje kiekvienas pilietis būtų tik- paprastas sam
domas darbininkas. Iš kitos gi pusės kataliko socia
li© reformatoriaus idealas yra toksai visuomenei tin
kamas turtų paskirstymas, kuriame kiekvienas dar
bininkas bus įmonės savininku, arba bent “daliniu 
savininku, kurioje jisai dirba.”

. Žinomas kooperacijos teoretininkas prof. Toto- 
mianz savo veikale “Kooperacijos teorijos” rašo*): 
“Kadangi krikščionių religija dabar yra labai prasi
platinusi ir savo pagrindais ji nesipriešina koopera
cijai, kad ji ir gali būti tvirtu pamatu, nes juk ir ji 
*— kooperacija stengiasi vykinti Dievo įsakymą: my
lėk artimą, kaipo patsai save . . . Koperacijos sie
kimą^ nesipriešina krikščionystei, o papildo ją. Ko-
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GREIČIAUSIAS PINIGU 
SIUNTIMAS

Lietuvių Prekybos B-vės bū
das siųsti pinigus į Lietuvą yra 
išbandytas per metų eilę ir pi
gesnio ir greitesnio būdo neat
sirado. Per mūs Bendrovę 
siunčiamieji pinigai nueina j 
Lietuvą ir pasiekia adresatus 
daug maž per 10 dienų.

Atėjo ruduo Lietuvoje atsi
darė mokyklos. Pagelbėkite 
savo giminaičiams eiti mokslus 
pasiųskite tiems reikalams per 
Lietuvių Prekybos B-vę litų 
pluoštą. Neužmirškite saviš
kių Lietuvoje, aplankykite juos 
Lietuvių Prekybos B-vės per
laida.

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

366 Broadway, So. Boston, Mass.

detroit, mich.
Pašventinimas Šv. Antano 

bažnyčios

Detroitas sparčiai auga, daugi
nasi katalikų skaičius. Džiaugia
si lietuviai, - ka’d sėkmingai gy
vuoja. Yra trys lietuvių parapi
jos.

Jau netoJLi metai kates v. Antano 
bažnyčia pastatyta ii- pamaldos 
yra laikomos. Vyskupui išvažia
vus, bažnyčios pašventinimas užsi
traukė, bet tas jau rengiama spa
lio 25 d. Teko girdėti, kad kle
bonas turės keletą svečių kunigų 
iš toliams. Vyčių choras lavinasi, 
kad šauniai pasirodžius laike iškil
mių. Vargonininkas p. Blažys 
deda visas pastangas suorganizuo
ti skaitlingą chorą.

Detroito katalikai,_ neužmirški
me spalių 25 d., koskaitlingiausiai 
turime pasirodyti šv. Antano baž
nyčios pašventinime. Klebonas 
kun. Boreišis su visa siela yra at
sidavęs savo parapijos ir parapijo- 
nų gerovei. Todel-gi mes irgi tu
rime prisidėti prie savo parapijos 
sustiprinimo.

Bazaras Lietuvių Salės

Lietuvių Salės bazaras prasidės 
spalio 17 d. ir trauksis iki 25 d. 
spaiio. Komisija: pp. Bartkus. 
Sakalauskas turi daug visokių lai
mėjimui dovanų, o taip-gi bus su- 
batoms ir nedėlioms programai. 
Lietuviams privalo rūpėti ir savas 
namas pageidautina, kad koskait
lingiausiai lankytųsi į bazarą, o 
bus visi pasitenkinę. Pabandyki
te, o pamatysite kad tiesa pasaky
ta.

ST. CLAIR, PA.
Keletas metų tam atgal Sū 

Clair’ės lietuviai neturėjo nuosa
vos bažnyčios, nė vietinio kunigo. 
Tada sumanė pirkti kapines. Su
rinkę $400, nupirko kapines veis jĮ^S 
tčs $800. Tai reiškia $400 liko ant 
skolos. Tą “morgičių” pasiėmė 
patys parapijonai, trys biznieriai. - ę||l 
Kaip kapinių komitetas teip ir tie ’' 
kurie turėjo “morgičių,” visi bu
vo tik šiaudiniai katalikai. Jie- 
kapines nerašė ant vyskupo, -ale 
užrašė St. Clair par. lietuvių ka--: 
pinės. Taip užrašius, vyskupas- 
kapinių nešventino. Tai jie gavo 
kokį ten graikų nepriklausomą, 
vyskupą ir tas kapines pašventino.
tas kapines nei vienas katalikai 

nenorėjo laidotis. Galop tie, ku
rie “morgičių” turėjo, tas kapines 
perleido Lietuvos Sūmj Dr-jai, ku
ri atmokėjo “morgičių” ir kapi
nes paėmė į savo globą. Minėtos 
dr-jos nariai didžiumoj yra katali
kai ir prie parapijos šv. Kazimie
ro R. K. lietuvių priklauso. Per
nai pavasari parapjia norėjo susi
taikyti su draugija kad tomis ka
pinėmis galima būtų visiems nau
dotis. Tai draugija nedavė. Rug
sėjo 1 d. š. m. anglių kasyklų dar
bam sustojus, dr-ja pradėjo tvoras 
taisyti aplink kapines. Dauguma 
parapijom} ten dirbo ir “kolekta- 
vo” pas biznierius ant gėrimo ir 
užkandžių ir gavp visko. Pabai
gę dirbt, pasidarė . “piknikėlį,” 
kur su laisvamaniais linksmai pa- ‘ 
ūžė. Ar-gi čia yria susipratimas?

Liepos men. š. m. pas mus buvo 
kunigų permainos. Vietinis šv. 
Kazimiero parapijos choras rengė 
vakarėli su vakariene kleb. kun. 
P. Aliežvinskio išleistuvėms.
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Varguolis

ELIZABETH, N. J.
Degutienė begamindama

operacija ragina krikščionis padaryti darbininkams 
dabar tai. ką. jie padarė anais laikais vergams. Su
organizuotas gyvenimas ir kooperatyve pramonė yra 
krikščionybės tąsa. Kooperacija yra tarsi nauja Die
vo apraiška žmonijai atpirkti.”

Kooperacijos teoretininkai Anglijoj Hughus ir 
Neall**) taip rašo: “Tų. kurie nori atskirti žmoni
jos plėtojimąsi nuo krikščionystės plėtojimosi, mes, 
kaipo draugai kovoje su egojistiniais impulsais, mal
daujame, kad nesiskubintų niekinti pagalbą, kurią 
teikia krikščionybės istorija. Jeigu stengdamies nu
skinti vaisius, jie palauš medį, ant kurio tie vaisiai 
užaugo, tai jie nuslinks nuo meilės įstatymo pamato 
tam, kad užėjus ant jėgos ir prievartos pamato. Ir 
vietoje visuotinioi įsitvirtinimo laisvės, lygybės, bro
lybės ir solidarumo, jie tęsia tik kovą dėl būvioy ku
rią krikščionių bažnyčia paliko paskui savęs.”

Kitoj vietoj vėl jie rašo***): “Kooperacija tai 
pasireiškimas galybės protingos valios, atsiradusios 
kovos dėl būvio pasekmėje; ir jeigu toji valia išaugs 
iki savo harmonijos supratiiųor kaipo -.dieviškosios 
meilės apraiškos, tai ji sukurs sau viešpatiją, toli 
pralenkiančią Romos imperiją. Tą viešpatiją koope- 
ratoriai vykins tuo pat būdu, kaip ir krikščionių baž
nyčia, tai yra laisvu noru. Kooperaciją iškilo virš 
šių dienų valstijos, kaip bažnyčia iškilo virš seno
sios.”

M.
šventėm velnio ašarų apsidegino ir 
po 3 valandų mirė. Vyrą su ap
degini om rankom ir akimi patub 
dė už grotų (dabar paleistas, tar
dymas eina). Ugnegesiai ugnį už
gesino, nuostoliai nežymūs.

Parapijos ekskursija laivu pa
darė pelno parapijai apie $500.00. 
- Lenkų Taupymo ir Skolinimo 
B-vės sekr. Ant. Szezepanowski 
ant medžio aškos pasikorė. Pini
gų kasoj pasigendama apie $30,- 
ooo.

Klaidos atitaisymas. Panedėlio 
25 rugp. No. 94 “Darbininko” tu
rėjo būt, sesuo M. Petraičiukė nuo 
senai mokina parapijos vaikučius 
Kristaus dvasioj. Jei būsime ver
ti, sulauksime ir daugiau lietuvai
čių.

CLEVELAND, OHIO
“ Darbininko” num. 111-tam 

perdaug apsilenkta su teisybe. 27 
d. rugsėjo rengė' minėtą vakarą 
našlaičių fondas, o ne Federacija. 
Tiktai buvo kviesti kalbėtojai Fe
deracijos vardu. Aukų surinkta 
ape $160.00 o ne $200.00. Muzi- 
kalė dalis atlikta silpnai, o ne ar
tistiškai. Choras nedainavo, kaip 
galima tikėtis.

Teisybę mylinti.
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BALTIMORE, MD.
Baltimorės lietuvių kolonija tu

rėjo nepaprastas iškilmes. Nuo 
29 rūgs, iki 6 spalių mėn. gerb. 
kun. Kulikauskas, Marijonų vie
nuolyno perdėtinis laikė misijas. 
Misijos užsibaigė 40 vai. atlaidais. 
Per visas misijas daug žmonių at
silankydavo Į bažnyčią misijonie-' 
riaus pamokslų pasiklausyti. Y- 
pač gausingai buvo susirinkę žmo
nės užbaigtuvių vakare, daugel 
žmonių dėl suolų stokos turėjo vi
są laiką takeliuose stovėti Laikeį^^g 
40 vai. atlaidų Baltimor’ės lietu-- 
vių bažnyčia ypatingai gražiai at- ' 
rodė. Ka suežino šiaip Baltimbf^ 
lietuvių bažnyčios su visa vokižką'-;^^ 
skonio ornamentūra. Per 40 
atlaidus ta pati bažnyčia dar 
žiau atrodė. Presbitcria ir alt 
riąi-buvo padabinti paimu ir i 
virtinėmis. Visą papuošimo 
bą tvarkė ir vedė šv. Kazin 
seserys.

40 vai. atlaiduose dalyvąyoi 
Apart vietinių klebono J. Liei®v> ; 
niko ir vikaro P. Mockaus 
svečiai: kun. Kaųlakis, kun. 
kauskas Ir kun. Dobinis.
•. Rgai skambės mftsų ausyse I 
»o/fedis paikelbtas per Iūpak|į

Foundation—a Study in tke Ethiea and .Eo*

Vietini*

BETROIT, MKHL z
LDKS. 72 kp. svarbus; pasirinki

mas įvyks spalių 18 drfijl92& šv. 
Jurgio mokslainėj tuoj po sumos. 
Via nariai malonėkit ateit.

Fin; rašt V. Markam

NORVOOD, MAM. 
Xn*BlbM

fctverge, spalio 15 d; lietuvių 
pobtžnytinčj e&lgj įvyks pftkiū 
bos. Pradžia 7 :30 vaL vak. Ridi 
bčs?. Gudas;.
dsitoriua. *« vV o < Koku t
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kolonijoje veikimas paki- 
tęr^kas laidau, negu kad buvo 
^raišiais laikais. Sulyginus 

^.jtoinis didesnėmis kolonijomis, 
pįa veikimas yra platesnis.

d. Rugsėjo čia įvyko protesto 
jss-mitingas, kruį surengė vietos 
^.viai — visi bendrai. Prakal- 
lyedėju buvo p. V. Paulauskas. 
Sįik atidarymo prakalbų, vietinis 
^įas padainavo keletą tautiškų 
inų ir himną, vedant- varg. R. 
koriui. Paskiau vedėjas prakal- 
•špaaiskino, kad šios prakalbos 

y ;yra surengtos prieš lenkus ir jų 
if^g.žvSriską elgimąsi okupuoto j Lietu- 
g&Ū voj. Pirmas kalbėjo vietos klebo- 
H;dalias S’. Kučas, kviesdamas visus 

kovoti prieš lenkus ir vienbalsiai 
priimti rezoliuciją. Antras kalbė
jo M. Venys, kuris nurodinėjo da- 

■ romas lietuviam skriaudas per len
kus. Trečias kalbėjo p. Čekanaus
kas. Jis plačiai apibudino praėju
sią ir dabartinę Lietuvos padėtį, 
nurodinėjo, kad visi lietuviai, no
rėdami Vilniaus miestą su jo .žemė- 
mis atgauti turi bendrai protestuo
ti prieš lenkus ir išnetši protesto 
rezoliuciją vienbalsiai. Paskiau 
kalbėjo teisių studentas p. A. F. 
Kneižys, kuris daugiausia ragino 
visus bendrai jungti jėgas dėl Vil
niaus atvadavimo. Po jo kalbėjo 
J. Dikinis, tąsi išrodė jaunas vy
ras, bet gabus kalbėtojas.

Visi kalbėtojai labai užinteresa- 
vo publiką, už tai gausiai buvo pa
lydimi gausiais aplodismentais. 
Publikos susirinko stebėtinai 
daug, virš keturių šimtų, net ir 
bolševikai buvo visi organizuotai 
susirinkę ir buvo pagaminę 
vienuolika klausimų, kuriuos 
b etoj ai sumalė i dulkes.

Buvo rinkta aukos. Aukavo L 
Paulauskas $5.00 • po $1.00; V. 
Paulauskas, R. Ainoris. J. Venis. 
J. Tūbinis, J. Tareila, S. Saulė- 

J. Karsokas, T. 
Kriaučiūnas, J. 
dauskas. A. Dze-

nas, J. Z
Verseckas,
Slaičiūnas.
dalioms.
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SUGAUTA VAGYS
Žagariai • (Bntrimonių ’ vals.^. 

Vieną -rytą ūkininkas D/atsL 
kėlęs pastebėjo, kad jo dviejų 
avių tavarte nėra. Manė, kad 
vilkas išnešė. Bet štai, į dvi 
savaites ir vėl dvi iš tvarto pra
puolė. Laimė, kad tą. naktį 
gerokai buvo palyta, todėl va
gių pėdsakos liko gana žymios. 
Subėgę kaimo vyrai pradėjo 
vagius sekti. Pirmiausiai su
sekė nežinomą, bet įtariamų 
vagiliavime senį, kurs dviem 
dienom prieš buvo atėjęs pas 
D. avių pirkti. Šiam truputį 
“įliejus,” pasakė dar du savo 
draugus. Pašauktas Punios 
policininkas patikrino pėdsa
kas ir sustatė protokolą. Vagys 
tapo areštuoti ir nuvaryti Aly
taus aps. kalėjiman, bet iš ten, 
jii kaimynams prašant, vagys 
tapo iki teismui paleisti. Da
bar jie aplinkiniams ūkinin
kams grūmoja kokiu tai atlygi
nimu, nes sako, vis viena 
jiems reiks “atsėdėti.”

Toks valdžios paleidimas 
tikrai susektų vagių ūkinin
kams yra labai nesveikas. Be 
to, ūkininkai, nepasitikėdami 
valstybes pagalba, gali savo 
teismus pavartoti: tikrai suse
kę vagį, rankas ir kojas išlau
žyti. kas. žinoma, būtų nepa
geidaujama ir tvirkintų žmo
nes.

^afidaaink^yi^iš^2DešĮ6|ęS: 
žmonos suknelę?r -duoti. Del 
“pamestų dolerių” kiek 
ndjęs. ,v

Nesuprantama, kokio 
būta.

nezi

tipio

-;T

h Vra^ ;tu<5o j&os.l^ausjr įararf- 
ISŽlnę^Įanakamiis-^vinuiš j0s

{6-th(ir K gatvės/pastojo jai17,8 j M.

lOiSti'SUTO^iNTI 
PRGOTNTUS

Kmas-, LK-12 (Elta). Lietu
vos Batnko taryba š. m. rugsė
jo 11 d. posėdy nutarė priimti 

{bado valdybos pasiūlymą su- 
---- > mažinti procentus už paskblas 

ietos eksprt o reikalams. Už pasko- 
bet las lornbarduojant eksporto 

prelies, bus imami 8 proc. vie-

Socialistai ir jų prieteliai, 
matydami, kad valdžia teisin
gai patenkina gyventojų reika
lavimus ir tuo vis daugiau įgy
ja žmonių simpatijos ir pasiti-j 
kėjimo, paleido gandus, kadi 
Žadeikių dvaras nebebus v 
gyventojams dalinamas, 
bus grąžintas rusams kolonis
tams, nes to reikalavęs Seimo toj pirmiau imtų 12 proc. ir už 
atstovas derinas pereidamas į 
dešiniųjų bloką. Žmonės gerai 
jau supranta socialistų iš pirš
to išlaužtas melagystes ir to
kiems jų gandams tik retas 
apuokas betiki.

paprastas ’ eksporto - paskolas 
bus skaitoma 6 proc. vietoj 7 
procentų. Komisija palieka ta 
pati,t. y. pusė proc. už 3 mėne
sius.

Ši> sumažinimas veikia nuo 
š. m spalių mėn. 1 dienos.

rnn negalėjo jos -įveikti, tuojau 
atbėgo daf dii. Moteris maty
dama kad keturių neįveiks, ė- 

] mė rėkti. Pasirodžius daugiau 
žmonių, bomai dingo. '

Nors jų karalius gavo šešis 
metus, kalėjimo, bet jo kuni
gaikščiai dar veikia. Pravar
tu būtų, kad policija išdrasky
tų’pų gūštų visai ir paliktų 
žmones ramybėj.

Rezoliuci. 
vienbalsiai.

net 
kal-

Kauno karininkas

Simnas (Alytaus apskr.). Ši
tame nedideliame miestelyje y- 
ra S ar 9 svaiginamųjų gėrimų 
platinimo įstaigos, kurių tarpe 
du klubai. Žmonės nesutelpa į 
tuos klubus, todėl pilni esti 
traktieriai ir alinės žmonelių, 
kurie siūlyte siūlo žydeliams 
sunkiai uždirbtus savo centus. 
Įstatymais yra uždrausta šven
tomis dienomis pardavinėti 
svaigalus, bet čia tą įstatymą 
“pragirdė.” Šventomis dieno
mis kuo ne visi traktieriai, ali
nės ir monopoliai veikia, kaip 
ir panrsatom’.s dienomis, tik 
skirtumas toks, kad šiokią die
na i monopoli arba traktmnų

U. /, •.atak. jag.
feyjMavo’p^i..

CHICAGO, ILL. 
Dzimdzi-Drimdzi

Spalių '‘Dzimdzi-Dri'.r.ūzi ‘ 
prisikėlė iš numirusiųjų. 41at 
“Varpas” skelbė, kad Dzimdziai 
jau mirė, bet pasirodo, kad jis. 
kaip ir visuomet klydo, šią die
ną buvo paruošų 
dziškos paskaitos 
meriką. Dalyva-. 
V. Dineika. F. 
gana daug “fonin 
lockio, kuris ‘ ‘ rlrr 
pie prietikius su 
ografija. Bostoniečiai, tu'-bū". ir 
nežinojo, kad jų Zaleckis tai". a~- 
tistasl Pasirodo ir čia Dzimdziai 
turėjo jo ffabumns išvilkti.

Nežiūrint kad tą dieną buvo be
galės kitų parenszimų prisirinko a- 
pie 300 žmonių. Visi išsiskirstė 
patenkintais ir &abar tik laukia, 
kada Chicagon sugrįš J. Dikinis, J. 
Olšauskas, o gal ir naujas narys 
iš Lietuvos Valstybinio Teatro St. 
Pilka ir jie visi atidarys tikrąjį 
“Dzimdzi-Drimdzi” sezoną.

niais reik eiti iš užpaK 
s nuostabiausia. ka<t

padieniais degtinę pardavinėja 
rpt nėr lanmi ('nav.. š. m. VTTI

NĖR IR NĖR TVARKOS
Leipalingis (Šeini) apskr.) 

Tvarkos atžvilgiu Leipalingis 
negali pasigirti, nes vietos po
licija tos tvarkos nežiūri, o gal 
pro “akinius nemato...” o gal 
ir žydeliai gerai moka suktis.. 
Tvarkai palaikyti, policija tu
rėtų rodyti daugiau energijos.

Pirmas dalykas: reikia su
tvarkyti. kad valstybinės deg
tinės parduotuvių iškabos bū
ti; prikaltos prie tų namų, kur 
degtinė parduodama, bet ne 
taip, kaip dabar. Pav. J. B. 
valstybinės degtinės parduotu
vės iškaba riogso miestelio ga
le prie J. L. namų, kur visu- 
met uždaryta, o degtinės pre
kyba eina J. B. namuose prie 
pat rinkos netoli, nuo bažny
čios ir žydų sinagogos. Kita 
vėl š. valst. degtinės parduotu
vė yra toliau nuo rinkos, tačiau 
degtinė pardavinėjama ne tik 
parduotuvėj, bet ir ten, kur gj’- 
vena savininkas, būtent netoli 
nuo mokyklos.

Bendrai imant visos smulkių 
prekių krautuvės, visos degti- 

jnės parduotuvės ir traktierius, 
j kiekvienų šventadienį varo 
j"gešeftų“ Įstatymais drau- 
džuinm laiku. Reikėtų tuo su- 
Gdomėti vyresnybei ir visa su
tvarkyti. i“i nepajėgia vietos

“Darbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbininko susi
pratimas.

ŠV. JONO EV. PAŠ. DR-JOS 
NARIAMS PRANEŠIMAS 
Mūs gerb. rašt. J. Glineckis 

jau grižo iš Lietuvos ir užėmė 
savo vietą. Tai visi nariai 
draugijos reikalis kreipkitės 
prie jo tuo pat adresu: J. GLI- 
NECKIS. 5 Tliomas Park, So 
Boston, Mass.

į StRlslfvą iBALCI,. Daeinii
-* • iroo,rVaniią Įiar., Telšią
j prašomas jis pats atsiliepti
■' žinotą pranešti, už

Gavau laišką 
'yrdVvarbus reikalas. PRA-

: NiS ySTKUSI, 302 Wharton St', 1‘hila- 
l delp&a, Pa. ■

, Konsulatas Čikagoje jaiieš-
> ko šią asmenų Amerikoje: /

JONO ir KAZIMIERO ZABELSKŲ 
ir VIKTORUOS JOSfiaĖJ^tAlTRS- 
VAULAUSKIENfiS. Gyvent Pbiladel- 
phia, Pa. . -

-VINCO ir PETRO CRRNAUSKV iš 
Rietavo valsč., Telšių apskr. Yra ųyve- 
aę Rochester, N. Y.

KAZIO ŽILINSKIO vadinasi save 
/‘CHARLES RICHARDS.” Ieškoma
sis gyvenąs Čikagoje, ar vėliau Pasa- 
dena, Calif.

FIODORO ZABUčIUKO, vadinasi:
ve “FEDOR ZA1.KOVSKI” iš Juro: 
ko miesto.
Mich.

Kas žino
ar jie gyvi ar mirę, malonėkite pran 
ti: LIETUVOS KONSULATUI, 50$ 
Dėarborn St., Chicago, III.

Gyveno kadaise Dėt r

apie čia ieškomus asine

iiT

.s Dzin

■kis. Buvo 
ač iŠ F. Za-

Žmonės kalba, kad gyvenąs 
■imne tūlas tvarkos dabotojas, 
amatas gatvėje (tur bnt “ne 
Įpfnin”) -nutūpusį žvirbli, no- 
Pio ri “smarkiai nubausti ir

mažumai, kulka jam nekliuvo. Į 
o tik sudavusi i akmenį atšoko, 
toliau lakdama, pataikė tuo lai
ku stovėjusiam žydeliui Į dan
tis. kuriam tur būt juos prare
tino.

Tokia tai pas mus tvarka!
(“Ūkininkas”)

' Valdybaam«r
Kada motinos pieno pristinga, var
tojate Borden’s Eagle Pieną, viena- 
tmj tikrą pavaduotoją motinos pieno

5ei pasiusite si apgarsinimą į The 
i Borden Company, Borden Building, New 

' (Tori:, jie pasakys jūsų kalboje, kaip
penėti jfeą kūdikį su Eagle Pienu,

Gydytojų Sekoniendūojimita

LIETUVOS TRANSPORTO 
PREKYBA

Kaunas, IN-15 (Elta). Per 
Š. m. mg.ni’jeio mėn. Lietuvos 
užsi°n:o prekyba pasiekė 44.9 
rnik lt., iš to skaičiaus ekspor
tui tenka 29.5 mik lit. (47 
proe.), importui 24.4 mik lt. (53 
proc.Palyginus su praėjusių 
Š. m. liepos mėnesiu. Lietuvos 
eksportas padidėjo 1,5 mil. lt., 
o importas — 1.6 mil. lt. Pa
lygime su 1924 m. mgpiūčio

Dept. 2

STRAIPSNIS 141
Saugok Savo Kūdikio Akis, 

Ausis, Nosį, ir Burną ■
No* visados yra svarbu laikyti ku- 

(liki.iikis, ausis, nosį ir burną švaroje, 
bet ;;ač reikalinga tą pridaboti šilta
me ov. Ves iš čia prasideda daug i>ė- 
dn. i'.prastai. vasaros mėnesiai kudi-

ką. to! išvengus bėrių. Sena patarlė: 
"Žiuifflišr išvengimo vertas svarą gy- 
cluolr." ypač pritinka kūdikiams. Nie
kodami! perdaug rūpesčio dnrj-ti. 
nes :iri atminti, kad ją maži kūneliai 
nėra ':iip stiprus, kaip- suaugusių.

šaukti gjilytoją dei bile mažo 
ausų, nors

kad tai menkniekis. Greitas 
šitokiuose atvejuose dažnai 
nuo apjakimo. arba užkurti-

akių siderinio. tekėjimo ii 
jau.cm. 
veikius 
apsegti

fIBADcV#.

Tikimės, kad jie visi suvažiavę 
nepamirš ir mūsų aplankyti.

J. J. J.

$1000 TIK Už 60 CENTUI
Ar

Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini 
gaiš, bet žolėmis, daugiau, kai; 
$1,000. Ką reikštų žmogui $L000 
jei jis sveikatos neturėtų? Būti 
visai tuščias Haiktas tokiam žmo 
gui.' Mūsų žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatą tūkstančiams, sn 
teiks jr Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina strėnų skaus 
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausi' 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

M, ZUKAITIS
25 Gillet Rd., Soenceroort, N. Y

BDSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JON® EV. BL. PASELJ 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmitaiakas — M. ŽobaL

589 E. Seveath St., So. Boston, Ma»
Vice-Pirmiuinkas — J. Petrauskas, 

250 Gold St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Raštininkas — J. Gline.-kis.

5 Tliomas Pk.. South Boston. Mass.
Fin. Raštininkas — 31. šeikis,

Į 40 Marine Road, So. Boston, Mat*
Kasierius — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Man
Tvarkdarys — T. Žaikls,

7 Wlnfleld St, So. Boston, Man.
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

šią BedSdienĮ kiekvieno mėueeio, 2-n. 
valandą p* parapijos aaičj, 49!
E. Seventh St. So. Boston. _:aes

bei mergaites, kuomet motina sukombi
nuoja gerą priežiūrą su Bordens Eaglp 
Pienu. Idant apsipažindinti lietuvę 
motiną kaip Bordeno Eagle Pieną var
toti. The Borden C'ompany yra pagami
nusi lietuvių kalboje pilnas maitinimo 
instrukcijas, kur pasakoma kaip ori- 
ruošti Bordeno Eagle Pieną, kūdikiams 
visokių metų. Jei nori tų instrukcijų 
kiipijos. tai tik turi išpildyti kujKiną 
l>ent vieno iš paskelbimų ir pasiųsti 
kompanijai, o ji su mielu noru dykai 
jums jas pasiųs kartu su gražia knyga 
apie kūdikius.

Skaityk Hitus straipsnius kas savai
tę ir pasidėk otriąiai.

SU $1,900 ĮNEŠIMU galima nupirk
ti 3-jų šeimynų, 13 kambarių namą :m 
improvementais. geroj.ir parankioj vie
toj arti Dorchester gatvės; rendos $754 
į metus, prekė tik $4,500.

CITY POTNTE 4 šeimynų namas po 
5 kambarius, su elektriko šviesa ir vi
somis vigadomis. arti “L” Street mau
dynių. prekė $12,500, $5.000 įnešti, ren- 
dos

SOCTH-BOBTOir, sS|

TeL So-
UBTUVIS DANTISTAS - -

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

4S5 Broadwayt South Bortoa 
Ofisą valandos;

noo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80

TeL 8o. Boston 2TO

J. MAGDONELL, M. D.
GaH»a susikalbėti ir lietuviikai

OFISO valamdob: Rytais Iki 9 ral.
Po pietų nao 1—I 
Vakarais nuo6—b

538 H. Eroadvray, 8o. Boston

'’TŠei.-š;m. 0948 u*'*

BROCKTON MASĖ. 
684 No. Main Street

Tet Brockton 7180

ir netlėldieuiais. tuip-gi seredomls 
nuo 12 dieną uždarytas

TEL. S.x Boston 0506—W. 
LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston 

(“Keleivio” name) 
iOKSoVAUANooa: nuo 9 iki 12, nw> 
į :S0 » 6 ir dw6;30 iki 9 vakare, 
,Seredomls nuo 9 iki 12 vai diena 
■Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Nedi 
įlomis nuo 9 iki 12 (pagal ratartD

| Naujas Lietuvis Dentistas ■ 

fDR.ST.A.GALVARISKlI 
| 520 F, Broadway, -S. Boston |
1 Ofisas atdaras nuo 9 va». ryto iki S 
§ ^2 va) tr nuo 1vai. po pietų S 
J iki .>;30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9 H 
= vai. vak. .šventą dieną pagal sjzsI-B 
j tarimą. Tel. S. Boston 2300 g
waii;Mai.;^;;!iuj;riia;;2!ijiiiiiffii:ii®iffi

TeL Brockton 5112—W.

DB-STE LIETUVOS DUKTERĮ- 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

Pirm. — Z. Zlčkienė,
GI Story St.. So. Boston. Mass. 

Vice-Pirtn. — A. Janušonienė.
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mam 

Prot. Rašt. — O. Siaurieuė.
443 E. 7-th St, So. Boston, Mam 

Fih. Rašt. — J. Kėys.
115 G” Street So. Boston, Masa.

Ižd. — G. Staniuliutė.
105 8-th -8t, So. Boston, Maca.

Tvarkdarė — O. Mizgirdienė.
164 6-th St, So. Boston, Mass.

Draugijos reikalais kreipkitės visados 
protokolų raitinlnkę. Draugija lalki 
savo susiriakdnnts kas antrą utarnln 
ką kfekrietata mtaeeie 7:30 vakare 
oėrapijoa svetainėj ant Penktos gai 
vfa, South Boston, Mana

DR. A. 1 GORMAN 
(GUMAUSKAS) 

705 Msis 8t., Monteilo, 
(Kampas Broad Street)'

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas užsisenė* 
juslas ligas vyrų, moterų Ir valkų, 
pa^al vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-vioietlniai« spinduliais, kvartas 
žiburiu, thermo therepa, fr MtaJs 
eiektro medikališkalg budais. Egaa* 
minuoju kraują. Slapumą, ir spiau- 
dulus savo laboratorijoje. Natra*. 
kiu X-Bay paveikslus. Tefpgl su
teikiu patarimus laiškais.

Ofiso valandas 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ApWAY 
South Boston, Mass.

(AntHJS lubos)
Telefonas--------------------- S. B. 4000

D. L. K. KKSTUCI0 DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.. Kiekio ausis reikia laikyti švarias 
ir sai«us. Ausis lengvai užkrečiama ir 
ausissUaudėjimas labai skausmingas. 
I žsiiri-tus reikia tuoj pas gydytoją 
kreiflies.

Jani kūdikiai turi madą viską kišti 
į no>i. Jei kūdikis pūsdamas nosį ne 
gali ji paskui išimti reikia tuoj kreip
tis rce gydytojo.

Je ktadikis butų sveikas, tai reikia 
laikyti jo akis, ausis, nosį ir burną šva
roje Taipgi reikia kad visi indai kurie 
jam:iaistą. gaminama, būti) švarus. 
Parts ir rūpestis maisto gaminime 
bus brtzždžiai išaikvotas. jei bonkutė 
ar čilpikas bus nesvarus. Bonkutės 
reikia išvirinti taipgi čiulpikus. Pieną 
reikiitemyti ir duoti kūdikiui tik gry
ną. šviežią pieną. Pieno klausimas svar
bus visa ros metu. Karštame ore pienas 
turi tat? laikomas šaltoje vietoje, kad 
nesurastų. Tūkstančiai motinų vartoja 
kondms«jotų pieną, dėlto, kad jį leng
vai Itsreltai prirengia,

Tti«tn.nčiai ir tūkstančiai kūdikių
išaup f stiprius ir vikrius berniukus ’ 318 Tremont St.,

PKMININKAS — V. ZaJIeetau,
M B. Bmdway, So. Boston, Ma» 

YICE-PTRM. — Ponias Rūta,
S6 C Street So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Antanas Macejnna*
450 E. Seventh St, So. Boston. Man 

KTN. RAST. — Juozapas VlnkevlčiTU
•M H. Broadvay, So. Boston, Maai 

KASIERIŪS — Andr. Zalleckas,
<11 E. Fifth St, So. Boston, Ma* 

MARŠALKA—Kazimieras Mikailionta.
KM S. Broadway, So. Boston. Mas* 
<D. L. K Keistučio Draugija laiko es 

vo mėnesinius rasfriakimna kas pirm*, 
nodėldlenj kiekvieno mėnesio, po nu» 
•94 itaahlagton St, Boston, Mam 
1 50 vai po pietą. Ateidami ant susi 
rinkimo atsiveskite ra savim daugiai 
■auj? nartą prie musą draugijom jr

$1.300 j metus.
LITHUANIAN AGENCY 

361 West Broadway 
South Botson, Mass.TAI KOKIO TIPO BŪTA

Mariampollė. Rugsėjo m. 2 
d. apie S v. v. policija sulaikė 
ijrtą vaikiną, kilusį is \ ilka- 
viškio apskr.. Gižų valse.. 
Skriandupio kaimo. Sulaiky
tasis sratvejp pakėlė riksmą: ė- 
mė šaukti, kad. policijai jį su
laikant pametęs “tūkstančius 
dolerių.” Iskracius jį rasta, 
vidaus pasas, leidimas revolve
riui laikyti, revolveris sist. 
“Retolaza.” rudos spalvos mo
teriška suknelė, moteriškas ri- 
dikulis su 5 litais pinigų, 
piniginė su įvairiais dokumen
tais; jų tarpe pora pakvietimų 
į Lietuvos Jaunimo Sąjungos 
Stimiškių skyriaus vakarą. 
Sulaikytasis policijoje rėkavo, 
kiek į manydamas, gyrėsi už su
laikymą policijai nedovanosiąs. 
Bet nuvestas į arešto namus 
pailsėti nusiramino. Rytojaus 
dieną buvo atvestas į policiją 
ir sustatyta protokolas. Pro-

❖

i

ŽINOTINASO. BOS
TONO LIETUVIAMS! REIKALINGAS geras teisingas 

vyras, mokantis gerai bučernės ir 
grosemės darbą ir suprantantis 
arba mokantis vesti tą biznį. Dė
lei platesnių žinių atsišaukite ’ 
“Darbininką,” A. D. M.

į Resldencijos Telepbonas: 0779-M.
Ofiso Telefonas—so Telefonas So. Boston 4589-W

S. BARUOČIŪS
Lietuviškas Grabortua, balmuraoto- 
>a Beal Bstate ir Fablic Notare*.

258 W. Broadway

Mes siūlom Tamstoms pir- J 
mos rūšies prekes taip pi- < 
giai kaip bile kuri krautu- < 
vė ant Broadway, o gal ir | 
pigiau. Atminkite tai, kad *( 
pirkdami čionais, Tamstos < 
prekiaujate krautuvėj, ku. J 
ri per 19 metę ant Broad- J 
way visuomet turėjo gerą < 
vardą. Visiškai teisingai < 
patenkina ir patarnauja -j 
savo kostumeriams.

Resldenclja 838 Dorcneeter Avenne 
Dorchester, Masu.

.y.yiy.

Prot. Rašt. — VI. Mickevičius,
405 Tkird St:, S. Boston, Mass

IV. KAZIMIERO R. K. DR-JOt 
VALDYBOS ANTRASAI

fe:

Plmtalukae — J. Jarofa, 
225 L Street, So. Boston, Mumt

PARSIDUODA
RESTORANAS

BIZNIS GERAS
Boston, Man.

y

v>

Mes Duodam ir Išmainom 
I|EGAL STAMPS

MILLER’S
DRY GOODS

Ofiso Tel. Rea. TeL 
Unlverslty 8831 Prospect 0415-M

D. A. ZALETSKAS
Grabori us i r Balsamuotojas
983 Cambridge St., Cambrid<BDUSULYS

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTIS

Defcaaio Gafinfa Mo*Ha

75 centai, 11J5O ir *3-00.

DEKE2TS NEW DtSCOVERY 
OINTMENT.

bektnii 0iatni<at Co. 
S4« MAtM ST. «OX 3SS MAVTFOKD, CONN. U. S. A.

ėdą vyrams, mote
rims if vaikams
W. BR0ADWAY

So. Boston, M^m.

Bestam, ita*
Hfife 8U & Butam, 
• Htkalaia kreipkite

M MBTŲ SOUTH BOSTONĄ

D R. H. Sr STONI
AfcrV SPECIALISTAS -

L SCHIFfMANN CO, 17S4 K. Mate StmV LOS ANGELES, CAL. ▼▲LANDOS: N*> O f. iki T *.




